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الشريع: على الحكومة سحب تراخيص المصانع الملوثة والمخالفة فورًا

اللجنة البيئية تستنكر المواقف حول قضية أم الهيمان:
لن تنطلي علينا التصريحات التخديرية مرة أخرى

المطيري: التنشئة الصالحة والتوعية الشاملة
من مصادر تحقيق السعادة للمرأة

محمد راتب
استنكر رئيس اللجنة البيئية التطوعية لضاحية 
علي صباح السالم م.أحمد الشريع تصريحات بعض 
أعضاء مجلس األمة ووزير املواصالت ووزير الدولة 
لشؤون مجلس األمة، واصفا التصريحات احلكومية 
بأنها غي����ر حقيقية وتخديرية كالت����ي اعتاد عليها 
أهالي املنطقة منذ سنوات، مشيرا الى انه حني يصف 
االجراءات احلكومية بأنه����ا تكون صاحلة فقط في 
تطبيق قانون الهيئة العامة للبيئة وليس الهيئة العامة 
للصناعة فان ذلك يعكس ضعف اجلانب احلكومي 
في تطبيق القانون عن تعمد حتس����با من ردة فعل 
املتنفذين على كرس����ي الوزارة. وقال م.الشريع في 
تصريحه: لو أيقن الوزير حقيقة ونوعية امللوثات في 
آخر تقرير عن التلوث في يناير 2010 والتي مصدرها 

املصانع بش����كل مباشر ألدرك حقيقة الكارثة الصحية التي ستقع بأم 
الهيمان ويؤسفنا التصريح الذي أصدره وهو رجل ميثل دولة في ان 
يبدي تخوفه من رجوع بعض أصحاب املنشآت عليهم بطلب تعويض 
وكأن قيمة أرواح 45 ألف نسمة تقبل املساومة في أجندة هزيلة الطرح 
كهذا التلفظ العقيم، وكذلك ما صرح به الوزير عن ادعائه ان احلكومة 
تطب����ق القانون بالتدرج فأي تدرج هذا الذي طال انتظاره منذ عش����ر 

سنوات ماضية ونحن نطالب ونتكلم ونشتكي؟
ودعا احلكومة الى حتمل املس����ؤولية وس����حب تراخيص املصانع 
امللوثة واملخالفة فورا والتي ال نقبل بوجودها على مسافة كيلومترين 
من مساكننا. واستنكر م.الشريع تصريح بعض النواب حني وصفوا 
موض����وع تلوث أم الهيمان ه����ذه الكارثة اإلنس����انية والصحية بأنه 

موضوع دندنة على تثمني الدفاع عن األجيال احلاضرة 
والقادم����ة، والدفاع عن احلكومة بلغة مس����تهجنة، 
وقال: من هذه التصريحات الس����لبية التي يؤسفنا 
انها تصدر عن عضو مجلس أمة قول أحد األعضاء: 
»ان رئيس الوزراء ما عنده الفانوس السحري حتى 
يوق����ف التلوث وال عنده الفانوس الس����حري حتى 
يثمن املنطقة واملوضوع مو بيد مجلس الوزراء وهو 
بيد مجلس األمة«، انتهى كالمه. فنقول له يا نائبنا 
الفاض����ل هل هذه لغة حوار لعضو مجلس أمة مثال 
وقدوة للمجتمع؟! فإن لم يكن رئيس الوزراء بيده حل 
املشكلة فليس أهال أن يكون في هذا املوقع. وللعلم 
فنحن لس����نا في عهد السندباد والفانوس السحري 
وإمنا في زمن تلوث واقعي أقرت به اجلهات احلكومية. 
واس����تطرد م.الشريع: كما نرجو من نوابنا األفاضل 
ان يقفوا برهة ويفكروا ب����روح نواب األمة بدال من الروح احلكومية، 
نطلب منهم االبتعاد عن التأثيرات احلكومية لالس����تخفاف بالقضية، 
فأنتم متثلون الشعب وقضاياه وهمومه ومشاكله وتطلعاته، ونحن 
مس����تعدون في اللجنة البيئية التطوعية للجلوس معكم متى شئتم 
وأنى شئتم لنشرح لكم بلغة األرقام واحلقائق وليس بالدندنة قضية 
وطن، قضية أم الهيمان، قضية اجليل احلاضر وجيل املستقبل ونترك 
لكم احلكم بضمير نواب األمة وليس بروح الدفاع عن احلكومة. واختتم 
تصريح����ه داعيا الى ضرورة ان يعلم كل من ظن أن أهالي أم الهيمان 
يسعون للتكسب من قضيتهم، ان مشكلة ام الهيمان هي صناعة حكومية 
بامتياز اكتملت بتواطؤ نيابي تؤكده في يومنا هذا، هذه التصريحات 

السلبية والفارغة.

ليلى الشافعي
أكدت رئيس����ة جلنة شؤون املرأة املسلمة 
بكلية الشريعة والدراسات االسالمية د.مستورة 
املطيري ان املرأة مصدر من مصادر السعادة 
في هذا الكون الفسيح شريطة أن تكون امرأة 
صاحلة. وقالت خالل احلفل اخلتامي ألنشطة 
جلنة ش����ؤون املرأة املسلمة الذي اقيم حتت 
رعاية وحضور عميد الكلية د.مبارك الهاجري 
وأساتذة القس����م ان املرأة ال تستطيع ايصال 
مفهوم الس����عادة لغيرها ما لم يحس����ن اليها 
وحتسن هي االخرى في نفس الوقت املعاملة 

مع غيرها، ففاقد الشيء ال يعطيه.
وبينت ان من االس����باب الرئيس����ية التي 
تساعد املرأة على حتقيق هذا الوصف واملفهوم 
واش����اعته في مجتمعاتها التنشئة الصاحلة 
واملراد ان يعنى بامل����رأة منذ نعومة أظفارها 

فتحاط باحلب واحلن����ان والرعاية واحلفظ 
واملس����اواة مع اشقائها وعدم ظلمها أو قهرها 
حتى تصبح شخصية سوية متوازنة قادرة 
على بث روح االلفة واملودة في االوساط التي 
تعيش فيها. وزادت: لذلك رغب الرس����ول ژ 
أشد الترغيب في االحسان الى البنات، وحث 
في مواطن عدة على ضرورة رعايتهن واالهتمام 
بشؤونهن ووعد من يفعل ذلك بالفوز باجلنة 
والنج����اة من النار. فعن ابن عباس ÿ قال: 
قال رس����ول اهلل ژ: »ما من مسلم له ابنتان 
فيحسن اليهما ما صحبتاه اال أدخلتاه اجلنة« 
وقال رس����ول اهلل ژ ايضا: »من عال ابنتني 
أو ثالثا أو اختني أو ثالثا حتى ينّب أو ميوت 
عنهن كنت أنا وهو في اجلنة كهاتني، وأشار 
بإصبعيه السبابة والتي تليها«. وقوله ژ: »من 
كان له ثالث بنات أو ثالث اخوات أو بنتان أو 

اختان فأحسن صحبتهن واتقى اهلل فيهن فله 
اجلنة« و»من ابتلي بشيء من البنات فصبر 

عليهن كن له حجابا من النار«.
وأكدت املطيري ان املراد التوعية الشاملة 
والتوعية التامة الشاملة بأحكام دينها. اذ ان 
املعرفة القائمة على الفه����م الصحيح للدين 
تضبط وتوجه سلوكيات املرأة الى كل ما فيه 
نفع وخير لها في الدنيا واآلخرة، في حني ان 
املرأة التي تفتقد مثل ه����ذه النوعية تصبح 

مصدر شقاء وتعاسة لنفسها وغيرها.
واختتمت بأن جلنة شؤون املرأة املسلمة 
في كلية الشريعة والدراسات االسالمية تسعى 
للمس����اهمة في توعية وتثقيف املرأة أيا كان 
مس����تواها للعمل على رفع الوع����ي الفكري 
والثقافي عندها مم����ا يجعلها بالفعل مصدرا 

من مصادر السعادة.

م.أحمد الشريع


