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أدى النائب علي الدقباسي ما عليه، وحاول الوزير أحمد العبداهلل 
أن يزيح عن كاهليه السياسيني جزءا مما يحمالن، وانتهى االستجواب 
إلى طلب طرح الثقة الذي سيتم التصويت عليه 25 اجلاري، هذا هو 

املختصر املفيد جللسة االستجواب أمس األول.
ضمنت احلكوم���ة، وال أقول ضمن العب���داهلل، 25 نائبا من أجل 
العبور املريح في جلس���ة االسبوع القادم، رغم أن احلكومة لم تعمل 
حتى بربع طاقتها ملواجهة هذا االستجواب إال أنها متكنت من الوصول 

إلى تلك النتيجة املرضية.
ل���م تكن احلكوم���ة بحاجة إلى أكثر من رب���ع طاقتها لتواجه هذا 
االستجواب، ال ألن االستجواب »سهل« أو بسيط أو أن املستجِوب لم 
يؤد ما عليه، بل ألن معادلة التصويت في املجلس ومحصلتها النهائية 
كلها بني أيدي األطراف احلكومية وقد ينقص التصويت بحسب معادلتها 
رقما أو تخطئ في آخر ويزيد ضدها رقما أو حتى رقمني ولكن النتيجة 

النهائية ملعادلة املواجهة محصلتها دائما »أغلبية مريحة«.
االستجواب التالي سيكون من نصيب وزير املالية مصطفى الشمالي، 
فرياح األس���ئلة وهجوم جلسة اول من أمس كلها تنبئ بهطول مطر 

استجوابي شعبي جديد، ومن اآلن محصلته النهائية معروفة.
أي اس���تجواب قادم نتيجته بالنسبة لنا أصبحت معروفة سلفا، 
ولس���نا بحاجة إلى ض���ارب ودع أو منجم ومبصر حتى يخبرنا بأن 

الشمالي أو غيره من الوزراء سينجون.
فاالس���تجوابات املاضية حّضرت ونوقشت ومت التصويت عليها 
والنتيجة التي حصلنا عليه كشعب »أن اخللل يبقى على ما هو علي«، 

فلم يحل للنيابة حتى فراش وزير.
االس���تجواب أصبح مبثابة صك براءة ألي وزي���ر، نعم، فلم يعد 
بإمكاننا القول ان احلكومة أفرغت هذه األداة الدس���تورية الهامة من 
محتواها، ب���ل إن الواقع يقول ان احلكومة وبالتعاون مع أطراف في 
املجلس احلالي أحالت االستجواب إلى صك براءة وغفران ألي وزير 
حتى ولو بلع وزارتني وش���رب وراءهما ث���الث هيئات لزوم الهضم 

وتناول شركتني حكوميتني للتحلية.
االستجواب أصبح مبثابة قول »صحتني على قلبك« ألي وزير أو قيادي 

يتجاوز ويكسر القوانني ويبلع امليزانيات ويرسي املناقصات.
ومع هذا يأتي من يطالب بتنقيح الدستور! يا سيدي الواقع الذي 
نعيشه مع نواب »كيف احلال؟« ليس بحاجة إلى تنقيح، فماذا تريد 
حكومت���ك أكثر من مجلس مينح صكوك البراءة للوزراء املتجاوزين 

حتت مسمى »استجواب«؟!
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35 ألف ش���خص عدد احلضور، يا ترى ه���ذا حضور ألجل ماذا؟ 
مباراة كرة قدم أم حفلة غنائية أم أمس���ية ش���عرية؟ ال بل محاضرة 
دينية بحتة دللت على فطرة أهل الكويت السليمة وطابعهم املتدين 
واحملافظ وحبهم لذكر اهلل وألهل الدين، وأظن احلضور كان ميكن أن 
يكون أكثر لو كان هناك متسع كاف للسيارات حول املسجد الكبير.

الشيخ مشاري اخلراز في محاضرته القيمة »كيف تتعامل مع اهلل« 
في حقيقة األمر لم يأت بجديد في الش���رع، فكل ما ذكره إمنا استقاه 
من كتاب اهلل وس���نة نبيه وأقوال علماء السلف، لكنه أحسن اإلعداد 
وأجاد في اإللقاء وتفهم ما يحتاجه املستمع واملشاهد، كما أن اخلراز 
أدرك حق���ا قول املصطف���ى ژ »إن اهلل يحب إذا عمل أحدكم عمال أن 

يتقنه«، لذلك فإعداده جتاوز السنة أو السنتني.
احملاضرة متيزت باستخدام التكنولوجيا وأحدث أجهزة العرض 
واجلذب، واعتنت بالتركيز على كل ما يشد املستمع واملشاهد، وهذا 
هو ه���دي النبي ژ في دعوت���ه وبالغه، حيث اس���تعمل النبي ژ 
أساليب بديعة وعديدة في دعوته، فهناك أسلوب البشارة والنذارة، 
وضرب األمثال ورواية القصص، وعرض املعلومة بتكرار أو بطريقة 
الس���ؤال واجلواب، ومنها حسن استغالل املواقف واألزمنة املناسبة، 
وهذه كلها من األس���باب الكونية التي أمرنا نحن املس���لمني بإتباعها 
والتزامها في دعوتنا لآلخرين، وليس���ت القضية مجرد قول أحدهم 
»اللهم بلغت اللهم فاشهد« دون بيان وجدال بالتي هي أحسن، ودون 

صبر وتأن مع الناس.
وأمثال اخل���راز كثيرون واحلمد هلل، ممن يقدم الفائدة واملعلومة 
املنتقاة على طبق من ذهب، وباملجان دون مقابل، كمثل الداعية فؤاد 
الرفاعي الذي يدفع من جيبه اخلاص وينشئ مركزه الدعوي الكبير 
»وذكر«، في نصرة النبي ژ وأصحابه وآل بيته، وفي إحياء الس���ن 
املهجورة، والداعية عبدالرحمن الس���ميط وجاس���م العيناتي اللذين 
نذرا أنفسهما لرعاية فقراء املس���لمني وأيتامهم في القارة االفريقية، 
وطارق العيس���ى ومحمد العوضي وغيرهم وغيرهم ممن ال يسعف 
املقال ذكرهم بأس���مائهم، ولو خرجنا م���ن الكويت إلى رحاب العالم 
اإلسالمي لوجدنا القرني والعريفي واملنجد ومحمد حسان ممن بورك 

في أعمالهم الدعوية، وطرح لهم القبول عند الكثيرين.
أخيرا: أمتنى وأرجو من إخواني من ذوي التوجه الليبرالي في ظل 
األجواء الربانية والنسائم اإلميانية التي عيشنا فيها الشيخ مشاري 
اخلراز جزاه اهلل عنا خي���را أال يعكروها بتعليقاتهم الباهتة التي ال 
طعم وال معنى وال داعي لها إطالقا، ومن شر مقاالتهم التي خصصت 
للح���ط من عزم الدعاة إلى اهلل والس���خرية بهم، فقد قرأنا لبعضهم 
ردودا مجحف���ة في حق ندوة اخلراز األولى »كيف تتلذذ بالصالة؟«، 
فمنهم م���ن زعم أن الندوة خطوة مقصودة للش���هرة يريد صاحبها 
الترش���ح ملجلس األمة، ومنهم من نصب نفسه فقيها ومفتيا يخطئ 
فكرة الندوة ومضمونها مستشهدا باآليات واألحاديث ومفتريا على 
اهلل ورس���وله، وآخر لم يلفت نظره ويشد انتباهه في ندوة اخلراز 
سوى االختناق املروري الذي أحدثه تدافع املصلني ومخالفة بعضهم 
لنظم وقوف السيارات حول املسجد، فصار أشبه بالذباب الذي ال يقع 
إال على اجلرح أو الوسخ، وفي احلديث النبوي »يبصر أحدكم القذى 

في عني أخيه وينسى اجلذع في عينه«.
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اإلطالة بين الوزارة والجمعية 

د.محمد القزويني 

رأي

ال أفهم سبب حملة جمعية املعلمني على 
وكيلة وزارة التربية حينما أبدت األخيرة 
رغب���ة الوزارة في إطالة اليوم الدراس���ي 
واملفروض أن تكون اجلمعية أول من يبادر 
إلى إبداء الرأي املسؤول الفني واملوضوعي 
في موضوع كهذا ب���دال من كيل االتهامات 
التي يسهل توجيهها ملسؤولي الوزارة على 
صفحات اجلرائد دون ان نعرف حقيقة األمر 
وان كانت اجلمعية قد سبق وان أبدت رأيها 
فلها أن تعي���ده مرة أخرى على اعتبار ان 
اإلدارة التربوية قد تغيرت كما أن من حق 
الناس الذين نش���رت اجلمعية ردها على 
مرآه���م ان يعرفوا ماهية رأي اجلمعية او 
أن تلتزم اجلمعية الصمت لكن ان تفتعل 
معركة وان تبرق وترعد فال معنى ذلك مع 
إطالق عبارات مبهمة واتهامات عمومية. 

ال أقول هذا الكالم دفاعا عن الوزارة بل 
بحثا عن االقتناع مبا قالته اجلمعية في 
بيانها األخير خاصة ان الوزارة اعلنت عزمها 
على ان تراعي وضع الهيئة التدريس���ية 
والذي هو على ما يبدو مرتكز رد اجلمعية 
التي تدرك قب���ل غيرها عدم كفاية اليوم 
املدرسي والعام الدراسي إلكساب الطلبة 
املهارات واملعارف املطلوبة خاصة في ضوء 
كثرة وطول العطل الرسمية وكذلك العطل 
التي مينحها الطلبة ألنفس���هم قبل وبعد 
اإلجازات الرسمية دون أن تنبس اجلمعية 
بحرف او تبدي نفس احلماس لالعتراض 
على هذا الس���لوك الشائن وكان عليها أن 
تكون أول الداعمني ملشروعات كهذه وبدال 
من شن حملة شعواء على الوكيلة واتهامها 
بدق إسفني في العالقة بني الوزارة واجلمعية 
كما ق���ال البيان كان األجدر باجلمعية ان 
تكشف لنا عن رأيها وتقنعنا بصواب وجهة 
نظرها فنتحول كلنا إلى صف املتبنني لرأيها 
واملساندين حلملتها غير أنني أخشى أن 
تكون اجلمعية هدفت من بيانها ذاك استعادة 
أمجاد في الوزارة زالت أو أزيلت بس���بب 
التنوير واالس���تقالل في القرار التربوي 
علما أنه ليس���ت جميع ق���رارات الوزارة 
صائبة. امله���م لتتحفنا اجلمعية بحقيقة 
رأيها في هذه املسألة حتى وان اضطرت 
إلى إعادة طرحه مرة أخرى فلم يس���بق 
لنا إن اطلعنا عليه وأرجو أال حتيله إلى 
أرشيف اجلمعية. كما أمتنى عليها أال تفتعل 
مع���ارك مع الوزارة في س���عيها لتطوير 
العملية التربوي���ة واني أمتنى أال يكون 
الهدف من ذلك البيان املصلحة االنتخابية 
فم���ا يجمع اجلمعية مع الوزارة أكثر مما 
يفرقهما وان حص���ل إذا لم تأخذ الوزارة 
بوجهة نظر اجلمعية فهذا ال يعدو خالفا 
في وجهات النظر يجب أال يفسر على انه 
حتد كما انه ليس من املفروض للوزارة أن 
تفعل ما متليه عليها اجلمعية. نعم عليهما 
االلتقاء والتحاور وبالتالي لتفعل الوزارة 
ما تعتقد انه صواب إن لم تقدم اجلمعية 

ما ميكن اعتباره أكثر فائدة.
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س���انت بات���رك هو عيد 
القديس بات���رك االيرلندي 
الذي حتتفل به بعض الدول 
الغربية ف���ي 17 مارس من 
كل عام، وباترك كما تروي 
القص���ص األجنبية صبي 
بريطان���ي خطف���ه بعض 
القراصنة االيرلنديني وعاش 

في املنفى كعبد يرعى األغنام في القرن اخلامس امليالدي، 
عندما كانت املسيحية تزحف إلى أوروبا بخطاها احلثيثة، 
وبعد 6 سنوات من األسر هرب إلى موطنه األصلي بعدما 
أتته الرؤية اإللهي���ة –كما يقال- تطلب منه العودة إلى 
ايرلن���دا وتنصيرها، لم يكن حتى ذلك التاريخ اس���مه 
باترك وفق ما ذكر في مذكراته التي تركها وراءه، ولكن 
أطلق عليه اسم باترك بعد تلك الرؤية التي رآها في عام 
432م، ومنذ ذلك التاريخ أصبح باترك رمزا بل رس���وال 
للهداية والصالح، فهو من رجع إلى ايرلندا الوثنية وفتح 
املدارس وبدأ تعليم أهلها املسيحية كما تقول الروايات 
والقصص، وتضي���ف الروايات أيضا أنه توفي في يوم 
461/3/17، ومن ذلك التاريخ أصبح االحتفال ليس مبولده 
بل بتاريخ رحيله وهذا يرجع إلى معتقداتهم بأن املوت 
ما هو إال نوم مؤقت وس���يبعث مرة أخرى، وهذا يشابه 
العقيدة الفرعونية وهي البعث، املهم أصبح ذلك اليوم 
تاريخا قوميا ووطنيا للشعب االيرلندي الذي إلى اآلن 
يقوم أبناؤه باالحتفال بهذا اليوم من خالل ارتداء اللون 
األخضر الذي يدل على الطبيعة، والبعض يقوم بحمل 
عروق نبته النفل اخلضراء والسير في جموع هائلة في 
ش���وارع وضواحي ايرلندا، تلك هي قصة سانت باترك 

ولكن ما سبب زيارته لنا؟ ذلك هو السؤال:
باألمس كنت مدعوة في إحدى املدارس األجنبية اخلاصة 
التي كانت حتتفل بذلك القديس، والسؤال للجنة الظواهر 
الس���لبية في مجلس األمة، هل تعتقدون أن دول الغرب 

تق���وم إح���دى جامعاتها أو 
مدارس���ها باالحتفال بالعيد 
األضحى املبارك أو عيد الفطر 
السعيد؟ أجزم بكلمة ))ال((، 
فكيف نحن الدولة اإلسالمية 
»نتفرج« على ما يحدث أمامنا 
دون االعتراض أو التعقيب؟ 
مبعنى ال لالعت���راض على 
أعيادهم ولكن االعتراض على التعميم والتثبيت ألعيادهم 

تلك هي املشكلة! 
عندما يأتي إلي طفلي ويسألني عن »القديس باترك« 
وعن عالقته باإلس���الم، كيف أقنعه بأن ذلك القديس ال 
ميت إلى اإلس���الم بشيء؟ بل كيف أقدر أن أوصل له أن 
ذلك القديس هو جزء من تراث لدولة أخرى؟ فالتعميم 
والتركي���ز هو ما يثبت في عقول أطفالنا أن تلك األعياد 
واالحتفاالت جزء ال يتجزأ م���ن ديننا وتاريخنا، وهنا 
نسلط الضوء على دور جلنة الظواهر السلبية، فالقضية 
ال تقتصر فقط على س���انت باترك، بل هناك الكثير من 
املناسبات غير اإلسالمية حتتفل بها بعض املدارس وتفعل 
ذكراها، منها على س���بيل املثال ال للحصر عيد النيروز 
وعيد الفصح، وهنا ال أقصد املنع ألنني أحترم كل األديان 
والكتب السماوية، ولكن أنا أرفض التعميم على عقول 
أبنائنا في املدارس وهذا حق ألي مسلم في الوطن العربي، 
فمثلما هم ال يعممون أعيادنا على مدارسهم وال يحتفلون 
بها في دولهم إذن البد أن تكون املعاملة باملثل، فلماذا هم 
فقط يثبتون أعيادهم في أذهان أوالدنا ونحن ال نستطيع 
ذلك؟ ومنا إلى جلنة الظواهر السلبية ملناقشة واستحضار 

سانت باترك إلى جلنتهم إليجاد احللول. 
> > >

كلمة وما تنرد: »ال تقارن نفسك مع أي شخص في العالم 
إن فعلت ذلك فانك تهني نفسك � الن ستريك«. 
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دائما ما يقلل الرجل في 
مجتمعن���ا العربي من دور 
املرأة في احلي���اة وخاصة 
في مجال العمل، وكأن املرأة 
ليس لها أي حق في احلياة إال 
باجللوس في املنزل وتربية 
األطفال وأن تظل حبيس���ة 
هذا املنزل طوال حياتها ألن 

الرجل يدور مبخيلته دائما أن املرأة ضعيفة وال تستطيع 
فعل أي شيء ولكن البد أن يفهم الرجل أن املرأة بستان 
مليء بالورود وقد كرمها اهلل سبحانه وتعالى وخصها 
بالذك���ر في كتابه الكرمي حيث قال تعالى )فاس���تجاب 
لهم ربهم أني ال أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى 
بعضكم من بعض(، وقال أيضا )من عمل صاحلا من ذكر 
أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم 
أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون(، فهذه اآليات تبني أن 

اهلل عز وجل لم يفرق بني الرجل واملرأة في شيء.
فمنذ القدم شاركت املرأة زوجها في الزراعة والتجارة 
بكل معاني اإلخالص والوفاء وساندته على حتمل أعباء 
احلياة فقد حملت اجلنني في بطنها تسعة أشهر، حملته 
وهنا على وهن ووضعته وربته إلى أن كبر وأصبح رجال 
وأكملت رسالتها بكل شموخ واقتدار، نعم حقيقة املرأة 
عطاء وتضحية ومنبع للحنان، فالرجل نشأ منذ الصغر 
على حض���ن األم وأخذ منها الكثير دون مقابل وعندما 
تزوج وضع همه على صدر زوجته فكانت تعينه دائما 
على زوال الهم، فالرجل ينتظر دائما العطاء من املرأة، 
أتعلمون ملاذا املرأة بستان ألن ألوان السعادة تنبع من 
عطائها واجلذور من أصل وفائها والشوك يعني اخلوف 
على من حولها بدفاعها عن أسرتها ومن ينتمي لها فال 

يعرف قيمة املرأة إال من رحم اهلل من الرجال.
فاملرأة لوحة جميلة مليئة باإلحساس مليئة بالعطف 
واإلخالص والوفاء اس���تطاعت ب���كل قوة أن تقف أمام 
األعاصير الكفيلة به���دم أي حياة حلماية غيرها، حقا 
أن املرأة أس���اس احلياة كما املاء ال يس���تطيع اإلنسان 
االس���تغناء عنه، فالرجل أيضا ال يستطيع االستغناء 

عن قلب املرأة فهي الشمس 
بقلبها وحضنها تغطي الرجل 
بالدفء واحلنان وتنير حياته 
انها أل���وان قوس قزح التي 

تزين حياة الرجل.
حقا املرأة بحر من العطاء 
فلماذا نعيب أمواجها، أليس 
لها ح���ق أن تعلو بأمواجها 
لتدفع السفينة إلى مرساها لترسو بك أيها الرجل إلى 
ش���اطئ األمان؟! ملاذا تظ���ن أن اندفاعها بطلب حق من 
حقوقها شيء خاطئ؟ أليس من حقها أن تأخذ مكانا يليق 
بها؟ فكما جنحت في دور الزوجة ودور األم دعها تنجح 
في عملها، من حقها أن يكون لها مكانة في املجتمع عن 
طريق عملها لتفخر بها، ملاذا دائما يتحدث عن ضعفها، 
وقوته مستمدة من قوتها، احرص أيها الرجل على املرأة 
وادخل البس���تان وارو بحبك وعطائ���ك ورودها فأنت 
راعي البستان البد أن تكون وفيا وسخيا برضائها، لقد 
أنعم اهلل على آدم بح���واء لتؤنس له وحدته ولتكمل 

له أسرته.
نعم اعترف ايه���ا الرجل بأن املرأة مرآتك التي ترى 
نفسك من خاللها انها السالح الذي يحميك من أعدائك، 
انها الشهد الذي يعطر أجواءك أنها األمل والتفاؤل أنها 
الس���عادة واألمان أنها هي املرأة التي تريد أن جتعلها 
وهما وتهدم آمالها، فالوزارات من دون املرأة كاحلديقة 
اخلالية من الزهور والعواطف التي دون حبها تصبح 
عواطف فوق اجلليد، واملنزل اخلالي من املرأة كالقصر 
املهجور ابحث أيها الرجل عن املرأة فإنها مفتاح النجاح 

ودونها تصبح أبوابك مغلقة مليئة بالصديد.
املرأة هي الوقار وزينة احلياة يكفي أن اجلنة حتت 
أقدامها ونهاي���ة تأكد انك من دون املرأة رجل بال هوية 
ضائع تبحث عن وطن يحميك تأكد أن من دون وجودها 

ليس لك بقاء.
حكمة: إن علمت رج���ال فانك علمت فردا، وإن علمت 

امرأة فإنك علمت عائلة.
www.alyera3-al7or.com

د. نرمين يوسف الحوطي

هل سيزور سانت باترك 
لجنة الظواهر السلبية؟
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