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أمينة العلي

عيد الحرية

نقطة ضوء

ال أتوقع أن تلد اململكة العربية 
السعودية امرأة تنادي مبا يخالف 
الشريعة اإلس����امية وال أتوقع 
كاتبة لها هذا األسلوب في التعبير 
الطرح واملناقشة  والقدرة على 
مبوضوعي����ة أن تقصد ما فهم 
ظاهري����ا. وال أتوق����ع أن تفتح 
جريدة مصرية أبوابها ملقال قد 

يخدش احلياء العربي أو يضر الفكر اإلسامي وال أتوقع 
أن املقصود من مقالة الزميل����ة احملترمة نادين البدير ما 

أخذ من قشوره فقط.
فاألخت من املستحيل أن تنادي بتعددية ال يقبلها الدين 
اإلسامي وال أي دين سماوي آخر، وال ترضى أن تضع املرأة 
عموما واملسلمة على وجه اخلصوص نفسها في موقع يقلل 
من مكانتها ويهني كرامتها ولم أتوقع أن يفهم كاتب كبير 
أحترمه وأعزه كفؤاد الهاشم املقالة بصورة سطحية أو لم 
يقرأ جيدا ما بني السطور، نحن أحيانا ال نفهم ماذا يكمن 

في أعماق الكاتب فيظهر مقاله لنا مختلفا عما قصده.
املرأة تص����رخ، تريد إيصال رس����الة للعالم أجمع عن 
ظلم يلحق باملرأة املس����لمة ليس من وراء التعددية فقط 
وإمنا هي صرخة آالم متعددة تس����تنزف طاقتها ومتيت 
روحها وتقتل فيها العقل واإلنسانية، صرخة حني تستباح 
خصوصيتها بخيانة الرجل ويعتدي في هذه اخليانة على 
جسد وقلب وبيت وتاريخ، هي تريد أن توضح مدى قذارة 

اخليانة ح����ني تلحق بها خاصة 
بامرأة أعطت وأخلصت، هي تريد 
معاجلة مثلث اخليانة ما بني زوج 
وزوجة ودخيل����ة، هي تريد أن 
توضح سلبيات الزواج بأكثر من 
امرأة على جميع األطراف مبا في 
أن  النساء األخريات، تريد  ذلك 
تلقي الضوء على مدى استغالية 
الرجل لآلية الكرمية )مثنى وث����اث ورباع( وانها فهمت 
خطأ )ولن تعدلوا( حني تريد أن تقول أن ما يقبله الرجل 
لنفسه يحرمه عليها، يكره خيانتها يريدها عمياء صماء 
خرس����اء عن عاقاته، هي تريد أن تعبر عن نزيف داخلي 
ال يش����فى كإنسان أوال ثم كامرأة من غدر رجلها وسلطته 
وأنانيته، هي تريد أن تشرح إنسانيتها ومعاناتها الشبيهة 
مبعاناته ولكنه����ا ترفض حلوله وتطبق »صبرا جميا«، 
هي تريد أن توضح كيف أنصفها اإلسام في اإلرث وكيف 
ظلمها الرجل في أبسط حقوقها، هي تريد أن تقول أن امللل 
وارد لكل من الطرف����ني ولكن عاج كل منهما مختلف عن 
اآلخر فظهرت أنانية الرجل ووضح إيثار املرأة، هي تريد 

أن تقول إني إنسان.
إن غالبية التعليقات على مقالة الزميلة فهمت القشور، 
والتعددية للمرأة مرفوضة قلب����ا وقالبا ألنها ضد العقل 

واملنطق وأوال ضد الدين. 
Kalematent@gmail.com

عبدالهادي الصالح
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شكرًا لـ »األنباء« 
وقرائها

العاشق األّول!

م.36

شيء من القلب

رحلتي مع الخرافي إلى الحريري 

م. هديل عيدان الخليفة 

اليراع الحر 

باحلب والفخر والترحاب قوبلنا من 
قبل إخواننا في لبنان، خال رحلتنا بقيادة 
رئيس االحتاد الدولي للمنظمات الهندسية 
والرئيس الفخري جلمعيه املهندس���ني 
الكويتية م.ع���ادل اخلرافي الذي وصل 
إلى هذا املنصب عن جدارة واستحقاق 
العربي  املهندس  كبيرين وأظهر كفاءة 
املخلص لعمله، وخال الرحلة التي لم 
تستغرق سوى 5 أيام أظهر اخلرافي مدى 
التواضع والقيم والشعور الرائع ما جعلنا 
نرجع إلى الوراء بل إلى مرحلة الروضة 
عندما كان اآلباء يصطحبون أبناءهم إلى 
الروضة إلشعارهم بالطمأنينة وحثهم 
على التقدم ملستقبل العلم والتطور في 

املجال الهندسي واملجاالت األخرى. 
من خال كلمة بسيطة نود أن نعبر عن 
سعادتنا بهذا الرجل العظيم، فوصول م. 
عادل اخلرافي إلى هذا املنصب دليل دامغ 
على تقدم الكويت إلى األمام ووصولها إلى 
العاملية وندعو له بالتقدم أكثر وأكثر.

فش���كرا م. عادل اخلرافي على كل ما 
بذلت من جهد وعرق يصب في مصلحة 
الكوي���ت وخدمة أبنائها وف���وزك بهذا 
املنصب اجناز لكل العرب ولم يأت من 
فراغ وندعوك إلى مواصلة التقدم وعدم 
االلتفات إلى الوراء أو إلى كل جاهل وحاقد 
ال يعلم قيمة عادل اخلرافي ابن ديرتنا 

املخلص.
وكان على رأس الرحلة أيضا رئيس 
جمعية املهندس���ني الكويتي���ة م. طال 
القحطاني الذي قام بتوفير كل الس���بل 
ألعضاء البعثة الكويتية من جميع اجلهات 
وأشاد بحفاوة االستقبال من جانب الرئيس 
احلريري ونقابة املهندسني اللبنانية ألبناء 

الكويت في بلدهم الثاني لبنان.
كان على رأس املستقبلني رئيس وزراء 
السيد س���عد احلريري وأعضاء  لبنان 
نقابة املهندسني اللبنانية، وخال اللقاء 
أعرب احلريري عن حبه للشعب الكويتي 
وللكويت وأنه���ا بلده الثاني كما أكد أن 
العاق���ات بني الكويت ولبنان ليس���ت 
باحلديث���ة وإمنا هي عاق���ات تاريخية 
وأخوية بني البلدين الشقيقني، كما أكد 
أن رئاسة م. عادل اخلرافي االحتاد الدولي 
فخ���ر لكل العرب وأن هذا املنصب أظهر 

كفاءة املهندسني العرب.
وبدوره م.عادل اخلرافي هنأ الشيخ 
سعد احلريري على تش���كيله للوزارة 
وشكره على حسن االستضافة التي شهدت 
كل احلب والتواضع والترحاب، متمنيا 
املزيد من االستقرار للبنان على يد رئيس 

الوزراء الشيخ سعد احلريري.
وفي النهاية أود أن أبعث برسالة شكر 
وعرفان إلى االخ���وة اللبنانيني لدعمهم 
ومس���اندتهم في دعم ترش���يح الكويت 
للمهندس عادل اخلرافي للوصول لرئاسة 

االحتاد الدولي الهندسي.

نعم نقولها كقراء وكّتاب شكرا ل� »األنباء« على 
ما تتحفنا به من اخبار وتعليقات تتسم في عمومها 
بالطرح الهادئ الذي يبتعد عن العنف اللفظي، ويكرس 
ثقافة »اختاف الرأي الذي ال يفس���د للود قضية«، 
فاإلثارة الصحافية الصاخبة التي تؤجج اخلصام 
لدرجة الفجور هي أحد مسببات االحتقان السياسي 
في الشارع الكويتي، وقد اش���ار الى ذلك اخلطاب 
الرسمي مرات عديدة متمنيا على الصحافة اجلنوح 
نحو التهدئة وهي قضي���ة اصبحت الفتة لألنظار 
خاصة من بعض الكّتاب الذين يرون في استعمال 
الكلمات اجلارحة اخلشنة طريقا الى جذب اهتمام 
القراء والبروز الصحافي، ولألسف فإن ثقافة العنف 
اللفظي بدأت تغزو شارع الصحافة بعد ان بدأت بني 
نواب مجلس األمة، ونخشى ان تتكرس عبر النزول 
الى الشارع، نعم نقول شكرا ل� »األنباء« اللتزامها 
بخطها الوطني الهادئ ولهذه املساحة الواسعة من 
حرية اآلراء املختلفة التي يجمعها وطن واحد وشعب 
واحد، كل التحية والتقدير ألسرة »األنباء« ولقيادتها 
الكرمي���ة، وكل عام واجلميع وقراء »األنباء« بخير 

وعافية، وشكرا للجميع.
a.alsalleh@yahoo.com

قبل أكثر من 33 سنة مضت، وفي مثل هذا الوقت، 
بدأت حبيبتي متارس مهنة الصحافة، ووضعت أولى 
خطواتها في باط صاحبة اجلالة، فقد كانت حبيبتي 
توها في صباها، وشقاوتها واندفاعها الامحدود، 
لتكتب وتكتب وتكتب، في كلمات وجدانية تدخل 
إلى القلوب ألنها كلمات هي أقرب إلى الشعر منه 

إلى املقالة!
وقتها كنت أح���س ان حبيبتي كانت تكتب لي 
أنا وحدي، ألنها كانت تغازلني ألقرأ لها، وأنتظر 
منها املزيد، وأترقب بالشوق املفرط ماذا ستكتب 
لي ف���ي اللحظات القادمة، وكنت أنظر إلى عينيها 
اجلميلتني بكحلها الليلي، وبابتسامتها التي تسحرني 
كاش���راقات الصباح، وكأنها مفروضة علّي فرضا 
إلهيا ال أريد اخلاص منه، ولهذا كنت أش���كر ربي 

وأحمده كثيرا.
حبيبتي حني كانت تكتب كلماتها، كانت ترسل 
لي إش���ارات تش���عرني بأنها وجدت ألجلي، ومن 
ث���م جترأت وجهرت بالقول قائل���ة لي: أنا أحبك، 
فأحببتها مثلما أحببتني وأكثر، وأصبحت كتاباتها 
بالنس���بة لي كروايات قصص العش���اق وأنا في 
مراهقتي، لتأخذ حيزا أكبر من مساحات الصفحات، 
ألنها كانت مطلوبة من اجلميع، فصرت أغار عليها 
كثيرا م���ن املعجبني الكثر، حتى ال يأخذوها مني، 
أو تنش���غل بهم عني، فقد كنت أنانيا كأي عاشق 
غيور، يخاف على محبوبته، ويريدها بأنانيته بأن 

تكون له وحده.
حبيبتي اليوم كبرت، وكبر معها عشاقها، وأصبح 
لها ش���أن عظيم، أنا ال أستطيع ان أجاريه، بحكم 
وضعي وإمكانياتي املتواضعة، وانشغالي بأمور 
حياتي الفانية، فص���رت أخجل من أن أنظر إليها 
وهي بشموخها، وأنا بتواضعي، فسحبت نفسي من 
املباهاة بها أمام اجلميع، ألنها ال حتتاج إليها لصغر 
حجمي أمامها، فقد اكتفيت بنظرة إعجاب الناس بها، 
وبنجاحاتها املتعددة، ولكنني صرت أحادث نفسي 
وبنفسي ووحدي وأقول بنشوة شديدة: انها كانت 

حبيبتي أنا وحدي، وهذا مفخر إعجابي.
وال أخفي أني مازلت أقرأ كلمات حبيبتي، وبنفس 
الشوق املفرط، ولكنها حتّيرني بكتاباتها، وال أدري 
ماذا تريد ان تقول ألنها اآلن ال تخاطبني أنا وحدي 
ألفهمها، وإمنا أصبحت تخاط���ب الغير، تخاطب 
اجلميع بنشوة انتصاراتها الامحدودة وتنساني 

أنا العاشق األول، واحلبيب املخلص لها
انها حبيبتي التي كانت ومازالت رغم كل شيء 
وستبقى هي حبيبتي بكل جوارحي، ولكني ال أدري 

ماذا أنا بالنسبة لها اليوم، رغم التواصل؟
حبيبتي هي نصفي اآلخر في دنياي، ومن دونها 
انا ال أكتمل، ولن أش���عر بوج���ودي، إنه قدري أن 
أنتمي إليها من حيث ال تدري، ألخلق لي عاملا أفرح 
ب���ه، وأعاني منه، وأعيش فيه، ولهذا فأنا أش���عر 
دائما بوجود حبيبتي، ولكنني ال أشعر بوجودي 
أن���ا، وال أدري أي نصف مني يحركني ألثبت هذا 
الوجود، وكأني مازلت أعي���ش في أيام مراهقتي 
األولى أبحث فيها عن قصة حب جديدة تكتبها لي 
حبيبتي ألقرأها بلهفتي املعه���ودة، وأنتظر منها 
بشغف زائد ما ستكتب لي من جديد وهكذا، حتى 
ال ميوت هذا العش���ق، وال يفنى ه���ذا احلب، فهل 

ستفعل حبيبتي؟
انني أدين لها بالفضل، عند انتمائي إليها، والغوص 
في خفاياها، وبروزي من عليها، ألنني حصلت على 

ما أحتاج إليه ألعبّر عن احلب والضياع!

هيا علي الفهد

هي صرخة

كلمات

د.هند الشومر

عيد »األنباء« 
الـ 34

ألم وأمل

أهنئ »األنباء« في عيدها ال� 34 وحفاظها 
على متيزها املستمر، اذ انها اجلريدة التي 
كانت والتزال محافظة على مس���تواها 
ملتزمة مبصداقية األخبار وبتحري األمانة 
في نقل األحداث وتش���جيع أبنائها على 
الكتابة والتعبير عن الرأي فيما يجري 

على الساحة احمللية أو العاملية.
وتتوالى الس���نون و»األنباء« تزهو 
الى افضل املستويات  وتزدهر وترتقي 
بني قريناتها من الصحف األخرى، ألنها 
تلتزم مبا جاء على لسان صاحب السمو 
األمير حفظه اهلل بتحري الصدق واألمانة 
في نقل االح���داث واالخبار ونبذ الفرقة 
والبغضاء والطائفية وااللتزام مبا يدعو 
الى توحيد الصفوف وتاحم ابناء الشعب 
الكويتي واالبتعاد عن كل ما يثير الفتنة 

واخلافات.
أهنئ »األنباء« مرة أخرى الحتضانها 
الكثير م���ن املواطنني واملقيمني للكتابة 
من خال صفحاتها مبا يتفق مع توحيد 
الشارع الكويتي والوحدة الوطنية التي 
يدعو لها صاحب السمو األمير دائما ومبا 
يتفق مع توجهات اإلعام السديد البناء 
حلل املشاكل واالرتقاء بالوطن، ويسعدني 

ان ُأهدي هذه الكلمات ل� »األنباء«:
أهني جريدة »األنباء« في عيدها

وفي أخبارها واهلل يدميها
وما ننسى عيال املرزوق سندها

ووقفتهم مع الكويت وأهلها
الصدق واألمانة هما شعارها

والتفرقة والطائفية مو أخاقها
ألف حتية ألهل املرزوق أصحابها

وحتية ل���كل العاملني فيها والكويت 
وشعبها

اليوم 5 يناير تستكمل جريدتنا »األنباء« 34 عاما من عمرها املديد وفي 
هذه املناس����بة ال امتلك س����وى حب هذه اجلريدة والتي احتوتني منذ كنت 
اخطو اولى خطواتي في مجال الصحافة ومنحتني ثقة في نفسي، وعلمتني 
كيف اكتب كلمة احلق وكيف اب����دي رأيي من دون خوف. تنقلت بكتاباتي 
في اكثر م����ن جريدة كتبت بجرائد عدة منها »الراي« و»القبس« وفي كثير 
من املجات احمللي����ة واخلليجية ولكن حنين����ي كان يعيدني الى اجلريدة 

والتي بدأت منها.
34 عام����ا قطعتها »األنباء« في جناح يق����ف وراءه اناس يعرفون معنى 
وشكل القيادة الصحيحة، قيادة تبعد كل البعد عن خلط احلسابات، وتبعد 
كل البعد عن زرع الفنت واملشاكل. متيزت »األنباء« بالسبق الصحافي فكانت 
رائدة فيه وكانت منذ انطاقتها وال تزال هي جريدة كل الكويت وهي احدى 
الصحف العربية االكثر مصداقية، قراؤها من مختلف االنتماءات واالعمار، 
النها فرضت نفس����ها على املس����توى العربي مبا تطرحه من قضايا تامس 
الشارع الكويتي والعربي، كما انها تنفرد بطرحها العقاني واحليادي دون 
املساس مبشاعر اآلخرين، ومتيزت بكل فخر بأنها من الصحف املشهود لها 
باملواق����ف الوطنية حيث حتملت هذه اجلري����دة الكثير وحملت هّم الوطن 
واملواطن، وسعت الى اخلبر الصحيح ولم تنتظره، واالهم من ذلك كله انها 
جريدة حيادية لعبت دورا مميزا في شتى املجاالت السياسية واالقتصادية 
واالجتماعية والرياضية. »األنباء« جريدة االسرة، جريدة الكبار والصغار، 
جري����دة اآلباء واالبناء، واكثر ما يعجبني في جريدتي »األنباء« هو صدقها 
وحيادها في اي صراع قد يطرأ على الساحة احمللية او العربية او الدولية، 
هذا احلياد ساهم في جناحها واس����تمراريتها النها لم حتد يوما عن خطها 
ومبادئها التي تتماش����ى مع عاداتنا وتقاليدنا االجتماعية، وهذا ما مييزها 
ع����ن غيرها من الصحف فه����ي دائما تبحث عن االفض����ل وتواكب االحداث 
املتاحق����ة وتتابع االخبار في جميع انحاء العال����م لتزود القراء بها، تعمل 
جادة على تعزيز الوحدة الوطنية، اثبتت انها لسان الوطن ومواطنيه في 
احلك واجمل االيام واالوقات واثبتت انها ضمير االمة احلي الذي ال يستكني 

وال يختفي ابدا. 
وفي ه����ذه املناس��بة الع���زيزة جدا علّي اود ان اقدم ارق واعذب تهنئة 
الى »األنباء« والى زم���ائي العاملني بها وللفاضلة االنسانة احلنون االخت 
بيبي املرزوق، التي مكانها ثابت في قلوبنا النها منوذج فريد للمرأة املعطاءة 
والتي تعمل م����ع اآلخرين بكل اخاص وتواضع وحب، والتهنئة موصولة 
لاخ الزميل الفاضل رئيس التحرير يوسف خالد املرزوق الذي يشجع كل 
فك����ر جديد. عام جديد من العطاء وعام جديد من احلب واأللفة، عام مزدهر 
في جريدة متتاز باحلرية وبالكلمة الصادقة، جريدة تس����عى دائما التباع 
افضل االساليب لتحسني الصحافة وتطويرها، ويكفينا فخرا انها اجلريدة 
احمللية الوحيدة التي صدرت خال فترة االحتال العراقي الغاشم وحتدت 
بارادة صلبة جميع الظروف واستمرت في الصدور من القاهرة حتى يتواصل 

صوت احلق وكانت توزع باملجان في جميع بلدان العالم.
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