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ال أقصد االستهزاء، ولكن هكذا ورد في 
خبر »كونا« الذي بثته في متام الساعة 
1:26 صباح يوم 8-3-2010، فقد وردت في 
ذلك اخلبر جملة نصها »قدم الوزير شرحا 
مفصال تضمن مرئيات وزارة )الداخلية( 
في شأن مضامني تقرير اللجنة التي كلفها 
مجلس الوزراء برئاسة الشيخ ثامر جابر 
األحمد الصباح لدراسة ما شاب املرسوم 
الصادر مبنح اجلنسية الكويتية لبعض 

األشخاص من أخطاء«.
رمبا ه����و مجرد خط����أ مطبعي غير 
مقص����ود، وعامة األخط����اء املطبعية ال 
تخلو منها أي صحيفة في العالم، ولكنها 
أخطاء في الغالب ال تؤدي إلى معنى، ولكن 
خطأ »كونا« هذه امل����رة أعتقد أنه حمل 
املعنى اآلخ����ر خاصة في طريقة تعاطي 
احلكومة ب� »كبرها« مع قضية التجنيس 
واجلنس����ية، التي »حفروا مخ الش����عب 
بها« فكلما حكت احلكومة رأس����ها قالت 
»سنسحب اجلنسيات« وما بيان احلكومة 
الذي جاء على لس����ان الوزير الروضان 
بعد اجتماعها األخير الذي نقلته »كونا« 
وأسمت خالله الداخلية ب� »الداخلية« إال 
بيان تهديد ألطراف لم يسمها الروضان 

وال بيان الوزارة.
نعم اجلميع مع سحب اجلنسية ملن 
أخذها زورا، وهذه قضية ال مجال للنقاش 
حولها، ولكن أن تكون هذه، وهذه فقط، هي 
قضية احلكومة القاعدة � القائمة وبطريقة 
تعاطي بنظام التهديد غير املباشر، خاصة 
أن طريقة التعاط����ي احلكومية مع هذا 
امللف الشائك تدل على أن احلكومة تريد 
املشكلة وال تبحث عن حل، فهذه املشكلة 
بالنسبة للحكومة كما يبدو ليست بأكثر 
من »كارت« سياسي أصفر ترفعه في وجه 
من تريد، على األقل في هذا االستجواب، 
وما يثير االس����تغراب هو توقيت إعالن 
احلكوم����ة حول بحثه����ا املطول في هذه 
القضية خاصة أنه يأتي في ظل استجواب 
مس����تحق يبدو أن احلكومة لم جتد حال 
ملواجهته سوى إثارة مشكلة »احلصول 
على اجلنسية بطريقة غير مشروعة«، 
وطفل في العاش����رة من عمره ميكنه أن 
يجيبكم عن سبب هذا التوقيت احلكومي 

املشبوه إلثارة هذه القضية.
خب����ر »كونا« الذي نقلته عن اجتماع 
احلكوم����ة احتوى عل����ى 980 كلمة منها 
251 كلمة فقط حول موضوع اجلنسية 
والتهديد بسحبها وبحث ملفاتها، أي أن 
احلكومة قضت 25% من وقتها لنقاش هذه 
القضية، بينما جاءت مناقشة احلكومة 
لالستجواب املقدم لوزير اإلعالم في 100 
كلم����ة فقط أي أنه لم يس����تهلك 10% من 

وقت اجتماع احلكومة.
25% من بيان اجتماع مجلس الوزراء 
ليس سوى رسالة إلى من يهمه أمر هذا 

االستجواب... ودمتم. 
 Waha2waha@hotmail.com
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فكرة حترير املرأة من جلباب احلياء والعفة وتخليها عن 
حشمتها وسترها فكرة ظهرت وسرعان ما ماتت واندثرت، 
لكن أربابها لم ييئس���وا وأدركوا أن ما ال يدرك كله ال يترك 
جله، وأن مش���وار األلف ميل يبدأ بخطوة، وأن مش���روع 
تغريب املرأة يحتاج إلى وقت وجهد وخطوات عديدة تأتي 

متدرجة.
فبدأوا يضفون على مراحل مخططاتهم مسميات مبهمة 
عائمة حتمل معنى جميال وحسنا وتتضمن حقائق قبيحة 
وسيئة، فرفعوا في البداية راية تعليم املرأة، واإلسالم حتما 
ال يعارض ذلك، لكنهم أرادوا بذلك حتقيق خطوة أولى وهي 
استمراء املرأة للخروج من البيت، ليكون بعد ذلك االختالط 
احملرم، ثم السفور وتبرج اجلاهلية األولى، بل أوهموا املرأة 
بأن النجاح احلقيقي هو بحصولها على الشهادة اجلامعية 
والوظيفة املرموق���ة، وبذلك ضاع البيت الزوجي وضاعت 
األسرة بني التعليم والعمل، وليته كان تعليما وعمال يالئم 

املرأة املسلمة ويخدمها ومن حولها من أسرتها.
واآلن على نفس مخطط تعليم املرأة بدأ مشروع جديد 
بقوة، وهو مشروع ما يس���مى برياضة املرأة ومشاركتها 
في احملاف���ل العاملية، لكن ما هي ماهية هذه الرياضة؟ وما 
أهدافها؟ رياضة ساليتات ومناطح واعتراض باألكتاف وقفز 
وشقلبة ولباس عار ونقل فضائي للفضائحيات وانتكاسة 
فطرة، والنهاية القضاء على األنوثة الطبيعية وإخراج جيل 

البويات اخلشن.
املرأة عندنا حصلت على الشهادة الدراسية وأخذت رخصة 
القيادة وتوظفت والتحقت بالعسكرية وفعلت الهوايل حتى 
دخلت املجلس واحلكومة، ويراد لها مؤخرا أن تدخل مجال 
القضاء، فما الذي تغير فينا، مازلنا مكانك راوح، لم يتغير 
فينا شيء حقيقي، إمنا هو مجرد تقليد غربي بحت نتيجة 
ضعف الهوية اإلسالمية والعربية لدى فئة منا، واملخطط 
املرسوم من أعداء املرأة احلقيقيني مازال طويال ولن ينتهي 
حتى حتول إلى سلعة رخيصة في أيدي الذئاب البشرية.

أخيرا: دار بيني وبني ابنتي عائشة أو »عيوش« ذات السنة 
والثالثة أشهر حديث حول مستقبلها الدراسي والوظيفي، 
وأبدت لي قلقها من صعوبة احلياة احلديثة وزيادة تعقديها، 
فخففت من روعها وأفهمتها أنني س���أكون أبا حضاريا فال 
داعي للقلق، س���أمنحها خبرتي في احلياة، وس���أختار لها 
تخصصا نادرا أسوة بتخصص أبيها، فاحلمد هلل أن أقرت 
كلية الهندسة والبترول في جامعة الكويت قبيل تخرجي 
بسنوات قليلة قانونا يجعل من قسم الهندسة امليكانيكية 
تخصصا نادرا تصرف مبوجبه مكافأة مغرية وذلك لصعوبته 
وحلاجة قطاع العمل املاسة له، لذا سأحرص جاهدا أن يكون 
تخصص عواش���ة أو عائش تخصصا نادرا فريدا، فإما أن 
تكون طبيبة لتسد النقص في الطاقم الطبي النسائي وتكون 
صاحبة رس���الة هادفة في حياتها، أو تتخصص بالتدبير 
املنزلي الذي صار ال يحسنه من بنات هذه األيام إال القليل، 
فبالكاد جتد امرأة راعية بيت حتسن الطبخ وترتيب املنزل 
ورعاية الزوج، وبهذا التخصص النادر س���أضمن لها بإذن 
اهلل حياة سعيدة بال عناء دراسة وال هم امتحانات وال قلق 

بحث عن وظيفة.
dhari0395@hotmail.com

رغم التش���اؤم من الوضع احمللي السائد إال أن هناك 
مؤشرات إيجابية تدعونا للتفاؤل ونسيان اجلانب السيئ 
منها، حيث أدت االس���ئلة املباشرة من النواب إلى إثراء 
الساحة السياسية والتعاطي معها على أنها أدوات فعالة 
في تصحيح األخطاء مما جعلها وس���يلة صقل إيجابية 

في العمل السياسي.
وكما تابعنا فإن األسئلة الفعلية قد وصلت إلى ستة 
أسئلة تناولت تقاعس الوزراء عن تنفيذ املالحظات التي 
حت���دث عنها النواب لتنتهي الفت���رة املقررة لتصحيح 
األخط���اء وهو األمر الذي برره في نهاية املطاف النائب 
علي الدقباسي عند تقدمي استجوابه لوزير اإلعالم بعد 
أن انتهت الفترة الزمنية ملعاجلة هذه املالحظات حيث 
استند بذلك إلى نص املادة 101 من الدستور في مساءلة 
الوزراء، كما جاء في صحيفة استجوابه والتي ارتكزت 

علي محورين.
ومع إمياننا باملؤسسة الدميوقراطية التي تنظم طبيعة 
العالقة بني السلطات والتي جعلت من الكويت منارا فريدا 
في املنطقة العربية، ومع هذا التحول املميز للمس���يرة 
الدميوقراطية يأتي لنا اليوم من يشكك ويحاول أن يشل 
من عزمية هذه املمارس���ة من خالل إبداء الرأي املسبق 
قبل االطالع أو قراءة محاور االس���تجواب من دون أي 
تبري���ر منطقي في محاولة إلضعاف���ه أمام الرأي العام 
وإصباغه بالشخصانية بأس���لوب يصفه أهل الكويت 
باللقافة، ولألس���ف أصبح هذا التوجه ديدمونة بعض 
السياسيني وهو بال شك أداء لم نعتد عليه من قبل في 

املمارسات السابقة.
واستجواب وزير اإلعالم ما هو إال سلسلة من التطور 
املستمر للعمل الدميوقراطي واملهم في إثراء هذا اجلانب 
والذي س���يمنح املزيد من التوسع واإلسهاب في احلياة 
السياس���ية الكويتية، لذا ينبغي أن تكون لنا كلمة ملن 
يحاول أن يفس���د التطور الطبيعي لهذه املس���يرة وأن 

نوضح له الفرق ما بني عمل السياسة واللقافة.
t-alhaifi@hotmail.com

رياضة المرأة على نفس 
طريق تعليم المرأة

م.ضاري محسن المطيري

رياح التفاؤل

االستجواب واللقافة

طالل الهيفي

السموحة

في أروقة قصر العدل كنت 
أقوم بتخليص بعض األوراق 
انتهائي  اخلاصة بي، وعن���د 
من التصديق���ات والتوثيقات 
وتصوير بعض األوراق املطلوبة 
وشراء الطوابع انتهى مشواري 
عند آخر محطة وهي التوكيالت، 

وبالفعل توجهت إليها لعمل توكيل للمحامي وأخذت 
رقما وجلست لالنتظار فوجدت امرأة جالسة تنتظر 
دورها وعندما اس���تأذنتها للجلوس بجوارها رفعت 
وجهها ونظرت إلي ونهضت لتسلم علي وبعد خلعها 
للنظارة السوداء التي كانت تخفي نصف وجها عرفت 
من هي، املهم بعد الس���الم والسؤال عن أحوال األهل 
واألصدقاء سألتني عن سبب حضوري لقصر العدل، 
فأجبتها بأنني أقوم بعمل توكيل للمحامي لتخليص 
بعض أمور اإلرث اخلاصة بأس���رتي، وعندما وجهت 
إليها نفس السؤال فوجئت بأن املرأة دخلت في نوبة 
بكاء ش���ديد فقمت بتهدئتها، حتى توقفت عن البكاء 
وبعد هدوئها طلبت مني أن أطلع على ما حتمله من 
أوراق في يديها، وبالفعل اس���تجبت لطلبها وتأكدت 
أن جميع ما حتمله املرأة من أوراق هي وثائق رسمية 
حتمل شعار الدولة وشعار الوزارة التي صدرت منها، 
وهنا تبدأ املشكلة ليست مش���كلة املرأة وال مشكلة 

الشعار بل ما حتمله تلك األوراق من قضايا!
فتلك األوراق ما هي إال صحف دعاوى وأحكام كلها 
حتمل اسما لش���خص واحد ونحن هنا لسنا بصدد 
ذكر أس���ماء ولكن ما فعله ذلك الف���رد الذي يعيش 
بني مجتمعنا دون حس���يب أو رادع، ذلك الش���خص 
في منتصف الثالثينيات من عمره قتل 3 أش���خاص 
عمدا، كما ذكر في صحيفة الدعوى، كما قام باالجتار 
في املخدرات وحيازتها وتعاطيها، املشكلة تكمن في 
األحكام التي صدرت ضد ذلك الشخص فعندما قمت 

بقراءة األحكام وجدت أن جميع 
القتل صدر بها احلكم  قضايا 
اآلت���ي »حف���ظ القضية لعدم 
أهمية املوضوع« أما في قضايا 
املخدرات فأخلي س���بيله ومت 
تغرميه في كل قضية مخدرات 
600 دينار وعلى الفور سألت 
املرأة عن عالقتها بهذا الش���خص وكان الرد: أنه قاتل 
ولدي فعدت سريعا للس���ؤال بدون تردد وماذا كان 
احلكم عليه؟ فأجابتن���ي بدموعها وصوتها احلزين 

»حفظت القضية لعدم أهمية املوضوع«. 
بعي���دا عن تلك املرأة وقضيتها التي من املمكن أن 
يكون هناك من يشابهها في محنتها وشعورها بالظلم 
والقهر بفجيعة موت ابنها وعدم قدرتها على استرداد 
حقها ممن قتله، وبعيدا عن احلديث في القضاء ملعرفتي 
املؤكدة بنزاهة قضائنا، ولكن أقول نقطة نظام كيف 
يعيش بيننا فرد يحمل تلك القضايا دون محاس���بة 
وال يت���م وضعه حتت األنظار مهم���ا كان يحمل من 
أسماء أو مناصب حتمي ذاته وتعطيه احلرية إلزهاق 
أرواح أوالدنا سواء بالقتل أو بالسموم التي يجلبها 
إلى مجتمعنا؟ وهنا أسأل أين اجلهاز األمني؟ بل أين 
التحريات والطب الش���رعي من ذلك الفرد الفاسد في 
املجتمع؟ اليوم تلك امل���رأة وابنها، وغدا ال نعلم أين 
تكون اجلرمية، فمن املمكن أن جند ذلك الفرد يتهجم 
على بيوتنا، وهنا البد أن تكون هناك نقطة نظام في 
مث���ل تلك القضايا عندما ينظر إليها وال تكون كافية 
األدلة، فالبد أن حتال للمزيد من البحث واملطالبة بالدقة 

في التحريات لكي ال يطرق اخلوف أبوابنا.
كلمة وما تنرد: يقول تعالى )فال تخش���وا الناس 
واخشون وال تشتروا بآياتي ثمنا قليال ومن لم يحكم 

مبا أنزل اهلل فأولئك هم الكافرون � املائدة 44(.
atach_hoty@hotmail.com

عزيزي، منذ فترة وأنا أملح بني عينيك 
شرودا وشعورا بالكآبة، يا ترى ما الذي 

أشغل بالك إلى هذا احلد؟
عندما يفاج���أ املرء بأم���ور ما كان 
يتوقعها، ويتغير معها إحساسه جتاه 

نفسه وحياته وحتى مستقبله.
وما هذه األمور التي غيرت فيك كل ذلك؟

رمبا.. لن تفهمي شعور الرجل عندما يكون في يوم 
من األيام في أعلى مرتبة، ثم يسحب منه البساط ألي 
س���بب كان، وتتهدم أحالمه في بناء مستقبل مضيء 

وزاهر له وملجتمعه.
إذن.. انه الشعور باخلذالن.

عندما كنت أتقدم الصفوف، وأجعل من نفسي درعا 
حلماية اآلخرين، يقف اجلميع خلفي، مينحوني القوة 
بدفعهم لي، وأمنحهم األمان بقوتي، ولكن منذ أن نزلت 
عن الكرس���ي، لم أجد سوى آثار ألقدامهم التي كانت 

تروح وجتيء من أجل مصاحلهم الشخصية.
هذا طبع البشر، ال حتزن يا عزيزي.

ما أصعب اإلحساس، عندما يكتشف اإلنسان، بأن 
اجلبل القوي الذي كان يقف منتصبا على أعلى قمته، 
انه كان مج���رد حبة رمل حتت قدمه، أو أن األجنحة 
الكبيرة التي كان يحلق بها، أصبحت أضعف من جناح 
بعوضة، وأن األب���راج اجلميلة التي بناها من لبنات 
معجونة، من فكره وعمره وصحته، يكتشف انه لم 
ينب سوى أعشاش، وما كان يحمله على كتفيه طوال 

تلك السنوات، مجرد أعواد ضعيفة.
عزيزي، الب���د أن تفهم أن الق���وة احلقيقية تنبع 
من الروح، والقدرة على تقب���ل الواقع، والتأقلم مع 
تقلبات احلياة، واخلير يبقى في النفوس وإن محي 

أثره على الثرى.
ما يؤملني انني كنت أظن أنني أجنزت كثيرا، وانطلقت 
كسرعة طائرة نفاثة، لتحقيق أهدافي الكبيرة، ولكن 

في الواقع، كنت أتفرج على س���قوطها 
الشامخ.

ال تفكر مبا مضى، والنجاح احلقيقي 
هو أن متضي في طريقك، وتكمل مسيرة 

البناء، وحتمي قلبك من الصدمات. 
 ذهب العمر.. والساعة ال ترجع للوراء، 
والسراج الذي كنت أحمله بني يدي، تالشى نوره في 

ظلمة الواقع.
وأي���ن الزهور الت���ي حلفت بأن تغرس���ها في كل 
موقع تطأه في قدميك؟.. هل نس���يت ما كنت تقوله 

لي دائما؟
املأساة ليست في حمل الزهور، ولكن عندما يكون 

غرسك على أرض بور.
هل نسيت أنني لم أزل أحمل بني ثنايا روحي، عبق 

زهورك التي غرستها في نفسي منذ زمن؟
هذا.. ألنك امرأة مخلصة ووفية.

وه���ل تعتقد أن من بني ألف أو عش���رة آالف رجل 
وامرأة، ال يوجد فيهم من يذكر كم كنت تسعى من أجل 
قضاء حوائجهم، وتناضل لبناء مستقبل زاهر لهم؟

رمبا.. نعم يوجد.
على اإلنسان حينما يسعى إلى حتقيق أهدافه، أال 
يفكر بعدد من سيدفعه للنجاح أو مبن سيآزره، أحيانا 
يحتاج اإلنسان ألن يسير وحده نحو حلمه، ألنه لن 

يجد في بعض األحيان من يفهمه كنفسه.
هذا صحيح.. صحيح، لن يفهمني أحد كنفسي... 

لن يفهمني أحد كنفسي.
واآلن.. ق���ل لي ما الذي تريده مني كي أعينك على 

الوقوف على رجليك ثانية؟
ال أريد منك سوى أن تذكريني، بأنني ما دمت حيا، 
لن يثنيني شيء عن إثبات ذاتي في هذه احلياة، شكرا 

لك من أعماق قلبي.
Falcom6yeb@yahoo.com

نقطة نظام..!

د. نرمين يوسف الحوطي

محلك سر

ساللم الحياة

أنوار عبدالرحمن

فالكم طيب


