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احلكومة خرجت أمس األول 
عن صمتها الدائم ونفت رسميا 
وبعد اجتماعها األس���بوعي 
قيامها بأي مس���اومات أو أي 
تنازالت صاحبت استجواب 
وزير اإلعالم، وأنا ش���خصيا 
أريد أن اصدق، ولكن هل ميكن 
أن تكّذب احلكومة كش���وفات 

التنقالت واملناصب التي »ستخلع« على مجموعة من 
األشخاص خالل األشهر القادمة؟! 

وعموما في هذا البلد الصدق والكذب سياسيا بينهما 
خيط رفيع جدا وستكش���فه التنقالت واملناصب قريبا 
جدا، ولسنا بحاجة إلى تكذيب احلكومة أو تصديق من 

اتهمها من النواب، الوقت وحده كفيل بكشف ذلك.
املنطق يقول انه ال يجب علينا أن ندين جميع النواب 
الذين صوتوا لصالح الوزير، فلكل نائب ظروفه اخلاصة 
ورؤيته السياسية حول االستجواب نفسه بل وحول 
تداعيات االستجواب الحقا على العملية الدميوقراطية 
برمتها، وهؤالء القلة يستندون ألجندة سياسية خاصة 
بهم وليس لك إال أن حتترمها، وتوازيا معهم كان هناك 
نواب صوتوا مع الوزير ال حبا فيه وال هياما باحلكومة 
بل كراهية في »الشعبي«، وهؤالء أيضا ليس لك إال أن 
حتترم مصلحتهم السياسية ال أن تهاجمهم، ولكن في 
املقابل كان هناك نواب متأرجحون بني »مع« و»ضد«، 
وهم من أسال لعاب احلكومة للخوض معهم في مسألة 
املساومة، والتي أطلقت سماسرتها بني أروقة املجلس 
نهارا وعبر الهواتف النقالة مساء واجلوالت املكوكية 

على الدواوين ليال.
نواب املع والضد املتأرجحون هم من دفع سماسرة 

االس���تجواب الذين نابوا عن 
احلكومة في عرض الصفقات 
لرفع سعر »السوم« إلى أعلى 
سعر، وكان من بني اجلمل التي 
استخدمها بع��ضهم ف����ي رفع 
أسعارهم أمام سماسرة احلكومة 
ووس���طائها: »ي���ا معودي���ن 
قبيلتي« و»يا جماعة إذا صوت 
مع وزيركم ما راح أطقها باالنتخابات اجلاية« و»ووين 
أروح من الصناديق إذا صوت مع وزيركم« و»عطوني 
تخريجة سنعة وأنا أطلع وأغير رأيي«، وقد مت بحمد 
اهلل حل اجلملة األخيرة مع نائبني وغيرا رأييهما، أما 
من حتجج بقبيلته وناخبيه وغضب املقترعني فقد وصل 
معه »السوم« إلى احلصول على وعد حكومي بأن تفتح 
له حنفية املعامالت احلكومية لقبيلته وأبناء منطقته 
وناخبيه »على البحري«، كثمن يستر به عورة تصويته 
مع احلكومة أمام الش���عب، أحدهم ق���ال في ديوانيته 
األس���بوع املاضي: »يا جماعة أنا لو صوت ضد الوزير 
واهلل معامالتك���م توقف وما متش���ي وال أوقع معاملة 
وحده من معامالتكم أنتو ترضون« ورد عليه احلضور 
كما رد الكومبارس على امللك زهير في أوبريت بساط 

الفقر »ال واهلل... ال واهلل«.
يا حكومة إن من س���اومتموه�����م في االستجواب 
األخير هم من فضحكم وإن أنكرمت في بيانكم ألف مرة، 
وهم من صرح بذلك وفي ديوانياتهم، والكويت إن كنتم 
ال تعلم���ون صغيرة إلى درجة أنه إذا عطس ش���خص 
في الوفرة سيقول له الس���اكن في اجلهراء »يرحمكم 

اهلل«.
 Waha2waha@hotmail.com
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د.هند الشومر

ألم وأمل

تستر الڤاتيكان على السلوك املشني 
لبعض كهنته ومواقفه املتناقضة مع 
صريح املعتقدات املس���يحية اليزاالن 
يتسببان في فقدان الثقة به كمؤسسة 
دينية لدى الغالبية من املس���يحيني. 
فمنذ عدة قرون ومن أجل اس���تعادة 
بيت املقدس موطن املسيح گ، سير 
الڤاتيكان حمالته الصليبية باسم الرب 
وارتكب من أجل ذلك أبشع اجلرائم في 
حق املسلمني من س���كان تلك البقعة 
املباركة، لكنه بعد ان اس���تولى عليه 
تراجع عن املطالبة باس���ترجاعه بعد 
هزمية قواته على ي���د القائد املجاهد 
صالح الدين األيوبي رحمه اهلل. وبعد 
استيالء اليهود على فلسطني بدعم من 
القوى األوروبية وعلى رأسها بريطانيا 
لم يتردد الڤاتيكان في االعتراف بدولة 
إس���رائيل التي حتتل بيت املقدس ثم 
قام بإص���دار وثيقة تبرئة اليهود من 
دم املسيح گ في تنازل صريح عما 
كان يدعيه من ح���ق تاريخي يخص 
املسيحيني في القدس وعما كان يتخذه 

من موقف معاد لليهود.
ولعل ما زاد من تنامي اهتزاز الثقة 
في الڤاتيكان ما تتناقله وسائل اإلعالم 
هذه االيام من فضائح تتعلق باالعتداءات 
اجلنس���ية على االطفال املتورط فيها 
جمع كبير من الكهن���ة الكاثوليك في 
ايرلندا والدمنارك وهولندا والواليات 
املتحدة االميركية التي ظل الڤاتيكان 
يتس���تر عليها منذ وقت طويل حتى 
يحافظ على مكانته املقدسة امام اتباعه 
ولوال الدعاوى التي رفعها اولياء امور 
الضحايا من االطفال لظلت تلك اجلرائم 
التي تعد باآلالف طي النسيان. وتشير 
وثائق كنسية كما افادت بذلك صحيفة 
»نيويورك تاميز« الى ان البابا احلالي 
بنديكتوس قبل توليه كرسي البابوية 
وعندم���ا كان عضوا في مجمع عقيدة 
االميان ومسؤولني آخرين في الڤاتيكان 
تس���تروا على جرائم جنسية اعتدى 
فيها كاه���ن أميركي هو األب لورانس 
مورفي على 200 طفل أصم في والية 
ويسكونسن. ال نستغرب إذن عندما يفر 
املواطن الغربي من التعاليم املسيحية 
التي لم يحترمها أرباب الكنيسة ويبحث 
عن عقائد أخرى يلوذ بها ويشبع حاجته 
الفطرية منها. ال شك أن تلك اجلرائم 
اجلنس���ية هي نتيجة مباشرة للكبت 
اجلنس���ي الذي يفرضه نظام الرهبنة 
الصارم على الكهنة املس���يحيني وهو 
سلوك مناف للفطرة االنسانية أوقعهم 
في احملظور ليصدق عليهم قول اهلل 
تعالى )ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها 

عليهم � احلديد 27(.

الڤاتيكان يعيش  أزمة ثقة

سلطان إبراهيم الخلف

فكرة

السيد وليد ش���عيب حّل يوم األحد املاضي ضيفا على 
جريدتنا »األنباء« التي أفردت له صفحتني ونصف الصفحة 
بالكمال والتمام وهو »يستاهل« السيما انه الوكيل املساعد 
لقطاع املساجد التي هي محل إقامة عمود الدين )الصالة( 
ومناراته أبرز مظاهر املجتمع املسلم، ولذلك كانت االستفسارات 
واألس���ئلة كثيرة، والسيد شعيب، كما عرفناه قبل سنتني 
تقريبا عندما زارنا بصفته في اجتماع مع اللجنة االستشارية 
للوقف اجلعفري في األمانة العامة لألوقاف، شخص خلوق 
متعاون وحينها أبدى اس���تعدادا كبيرا لتذليل الصعوبات 
والعوائق، االبتس���امة جتمل وجهه الطيب، ولكن بعد مدة 
يبدو ان ضغوطات اجلماعات املسيسة، وأساليب املراوغة 
التي يتبعه���ا البعض من أصح���اب املناصب في مواجهة 
القرار والتردد فيه قد أص���اب صاحبنا مؤخرا! وذلك من 
خالل جتربة حتريك طلب بناء مسجد لكاتب هذه السطور 
ومنذ أكثر من ثالثني عاما! وقد طالبنا وليد شعيب بنفسه 
في آخر املطاف بش���روط تعجيزية مثل أن يقوم صاحب 
الطلب بالبحث عن أماكن مناس���بة لبناء املسجد الشيعي 
على خريطة الكويت! وملا طالبناه بكتاب رسمي موجه بهذا 
الشأن الى بلدية الكويت � كما هو شأن املكاتبات الرسمية 
� امتنع، بل طلب أن أتصرف ش���خصيا مع بلدية الكويت، 
ومع هذا فقد أحضرنا له عدة مواقع موضحة فيها األماكن 
املناسبة، فوعدنا بالنظر في املوضوع، هذا الكالم قبل حوالي 
سنتني، ثم حاولنا جاهدين االلتقاء به ولو عبر الهاتف لكنه 
ال يرد، ويا ليته قال وأفصح عن األسباب صراحة أو أوضح 
ان هذا القرار خارج صالحياته ألراح وارتاح، هذه صورة 
منوذج واحد لتعامل وزارة األوقاف والش���ؤون اإلسالمية 
مع مساجد الشيعة في الكويت لألسف الشديد، وان فعلوا 
شيئا من املوافقات على بناء بضعة مساجد فهي � كما هو 
حاصل مؤخرا � باسم وواسطات نواب مجلس األمة الشيعة، 
والسبب طبعا معروف، ولذلك ال يستغرب القارئ العزيز 
هذه العالقة الال وطنية التي تتعامل بها وزارة األوقاف مع 
طلبات بناء مساجد الش���يعة، بينما من  يخترق القوانني 
ويبني مس���اجد من الش���ينكو يكافأ باستبداله بترخيص 

فوري وبناء مسجد حديث بديال عنها.
وفي حديثه ل� »األنباء« عن عدم تدخله في خطب مساجد 
الش���يعة في احلقيقة ألن الوزارة أصال ال توظف مواطنني 
من أصحاب االختصاص في هذا املجال الشرعي، وان وجد 
النزر البس���يط فهم في هامش ال���وزارة، ولذلك فإنهم في 

ورطة هذا األمر.
أين املتباكون على الوحدة الوطنية من النواب ومن غيرهم 
ليروا بأم أعينهم كيف تذبح الوحدة الوطنية على أعتاب 
قطاع املساجد في هذه الوزارة؟ وكأن اخلطاب الرسمي للدولة 
الذي يعج وبإحلاح بالوحدة الوطنية ال يعنيهم لكن يبدو ان 
فيها أشخاصا هم فوق هذا اخلطاب ويتعاملون مع الوزارة 
وكأنها عزبة يديرونها بحسب أهوائهم وأجندتهم اخلاصة 

بجماعتهم، وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم.
a.alsalleh@yahoo.com

ما الذي تركناه في حياتنا قبل املمات؟ هل كانت أعمالنا 
في اخلير واإلخالص هلل تعال���ى ومتماثلة مع املبادئ 

اإلسالمية أم انها كانت في الشر وظلم العباد؟
خلقنا اهلل سبحانه وتعالى لعبادته وطاعته واالمتثال 
ألوامره ومب���ا جاء في القرآن الكرمي والس���نة النبوية 
الشريفة، وما هذه احلياة إال جسر نعبره لنصل الى الدار 
اآلخرة، فمن فعل خيرا فإن جزاءه اجلنة خالدا فيها، ومن 
فعل شرا فجزاؤه جهنم يحترق فيها، وحلظة املوت وخروج 
الروح من اجلسد هي اللحظة احلاسمة حلياة اإلنسان، 
فإن كان ثابتا على دينه وذاكرا هلل سبحانه وتعالى فالبد 
ان يذكر ربه في هذه اللحظة ويلفظ الشهادتني، أما من 
ظلم العباد وفسق في هذه الدنيا فال يستطيع ان ينطق 
مبا يرضي اهلل حلظة احتضاره، لذا يجب على اإلنسان 
االلتزام بالعمل الصال���ح والقيام بجميع ما أمر اهلل به 
لتكون خامتته حس���نة، ويثبته اهلل عند خروج الروح 
وفي القبر، وهناك الكثير من األحداث التي رآها اإلنسان 
بنفسه والتي تثبت ان من ميتثل ألوامر اهلل تكون نهايته 
حسنة إذ ان البعض يتوفى وهو ساجد أو أثناء الصالة، 
أما من ساء عمله في دنياه فتكون نهايته سيئة ووفاته 
حتدث وهو في وضع سيئ وال يحب ان يراه أحد عليه 
لو كان حيا، لذا وجب على اإلنسان االبتعاد عما يغضب 
اهلل مثل تقاضي الرشاوى وظلم البشر والتعسف والتكبر 
وش���هادة الزور، إذ إن هذه الصفات أمرنا اهلل سبحانه 
وتعالى باالبتعاد عنها، وكذلك نهانا عنها الرسول الكرمي 
ژ، فاالمتثال للدين اإلسالمي وتعاليمه بحذافيرها هو 
امللجأ حلماية اإلنسان من النار وتسهيل حلظة االحتضار 

ومن ثم رضاء اهلل عز وجل.
إن اهلل سبحانه وتعالى خلقنا لندعو الى احلق وننهى 
عن الظلم ونطيع أوامر اهلل ورس���وله لنكافأ بعد ذلك 
بس���هولة حلظة االحتضار وخروج الروح من اجلس���د 
وبالثبات عند السؤال ودخول جنة اخللد، اللهم اجعل 
حياتنا في مرضاتك واختم لنا بقولنا: أشهد أن ال إله إال 

اهلل وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

وكيل المساجد
 والوحدة الوطنية

عبدالهادي الصالح
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يقول أندريه شينيه: إننا نطيل 
الكالم عندما ال يكون لدينا ما نقوله. 
ولألسف تلك املقولة كانت شعار 
الثقافية »احلكومية  مؤسس���اتنا 
واخلاص���ة« نعم مج���رد ندوات 
ومهرجانات وتكرميات والنتيجة 
فقط كالم في الهواء تأثيره سلبي 
حيث يكون ممتلئا بالغازات السامة 

املضرة على املثقفني.
ولكن عندما حضرت إلى اململكة األردنية الهاشمية 
للمشاركة في أنشطة مهرجان مسرح الفوانيس لدورته 
السادسة عشرة والذي يصادف افتتاحه يوم ذكري املسرح 
العاملي 3/27 وجدت أن شمس الثقافة تشرق من هناك 
قد تس���ألون كيف؟ وملاذا؟ اإلجابة ببساطة أننا وجدنا 
افتتاح املهرجان بدأ بكسر التقاليد املتبعة للمهرجانات 
املسرحية التي تعودنا على رؤيتها كل عام دون جتديد 
أو ابتكار، مبعنى أوضح أننا تعودنا في ديارنا على أن 
افتتاح املهرجانات يقتصر على كلمات املسؤولني ومن 
ثم تقدمي عرض مس���رحي، وأصبحنا نعيش على ذلك 
املن���وال مع العلم بأن كل عام يصرح املس���ؤولون عن 
تلك األنشطة س���واء احلكومية أو اخلاصة منها بأنهم 
سيقدمون اجلديد وسنرى االبتكار، ولكن ما جنده كل 
عام هو ما ش���اهدناه في العام الس���ابق وهو نفسه ما 
سنشاهده في املستقبل إن شاء اهلل. أما مهرجان مسرح 
الفوانيس فقد وجدت فيه ما نبحث عنه نحن املثقفني وهو 
التجديد وكسر القوالب التقليدية للمسرح من خالل بداية 
املهرجان الذي بدأ في صباح يوم ذكرى املسرح العاملي 
في ميدان جمال عبدالناصر بتواجد املثقفني والفنانني 
وضيوف املهرجان مع تواجد كبار املسؤولني والقياديني 
في اململكة األردنية الهاشمية، فقد بدأ االحتفال بكلمات 
بسيطة معبرة من القلب إلى القلب بعيدة عما تعودت 
عليه مسامعي من كلمات قدمية عن أساطير استهلكت 
على مدار الزمان والس���نني، وبعده���ا بدأت العروض 
واملوسيقى التي كانت متتاز بتنوعها وجمالها ثم بدأت 
مسيرة حاشدة من املثقفني والقياديني جتوب شوارع 

عمان كم���ا لو أنهم أرادوا 
أن يشاركهم شعب اململكة 
الهاش���مية تلك  األردنية 
الفرحة وتلك الذكرى وهو 
يوم املسرح العاملي، وكان 
ذلك مبنزلة دعاية موفقة 
عن بدء مهرجان مس���رح 
ال� 16،  الفوانيس لدورته 
وأتى املساء ليبدأ املهرجان دورته الفعلية والرسمية، 
وأيضا وجدت أن من قاموا باألشراف على ذلك كسروا 
التقاليد وقدموا لنا كلمات معبرة وصريحة منهم إلى 
مس���ؤوليهم بكل حب وتقدير واحترام دون خدش أو 
تالعب باأللفاظ كما نشاهد عندنا، ومن بعد تلك الكلمات 
بدأ مهرجانهم باملوس���يقى وليس بعرض مسرحي كما 
جرت العادة، وهذا هو التجديد واالبتكار الفني واإلبداع، 
بل األجمل أن هذا املهرجان جرد من اجلوائز واملسابقات 
والبحث عن األفضل، وال ش���ك أن هذه األمور تبدأ من 

خاللها الصراعات واحلسابات الشخصية. 
مه����رجان مسرح الفوانيس بحق يعد إنارة لل����ثقافة 
وال�����فن، فال����عروض الت����ي قدمت وس���تقدم فقط 
من أجل املتعة والت�����ذوق الفني بعيدا عن الصراعات 
التح���كيمية ل���نيل ال��جوائز ب����اسم األفضل، فالفن يجب 
أال يقف على األفضل بل يجب أن ي����كون على الت����ذوق 
واملت����عة وه����ذا ما رأيناه في مسرح الفوانيس لدورته 
ال� 16، وها هي تشرق شمس الثقافة من اململكة األردن���ية 
الهاشمية لنا كي يسطع نورها على الدول األخرى لتقوم 
بكسر التقاليد وتبتعد عن اللجان والتحكيم، وها هي 

تغير من الكالم إلى أفعال نتذوقها ونتمتع بها.
> > >

كلمة وما تنرد: الكويت كان���ت لها الريادة في دول 
اخلليج في الثقافة خاصة في مجال املس���رح، فهل من 
املعقول أال حتتفل بذكرى املسرح العاملي إلى اآلن أم أن 
التجديد عندنا س���يكون في تغيير التاريخ؟ ومنا إلى 

املسؤولني.. واهلل من وراء القصد.
atach_hoty@hotmail.com

وتشرق شمس الثقافة من 
المملكة األردنية الهاشمية

د.نرمين يوسف الحوطي

محلك سر


