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ألول مرة في تاريخ البلد تخرج احلكومة عن صمتها 
في مواجهة تهديد النقابات العمالية باإلضراب، وتهدد 
رسميا وعلى لسان نائب رئيس الوزراء وزير اخلارجية 
الش���يخ د.محمد الصباح بأنها لن تقف مكتوفة األيدي 
ورغم أن اللغة التي اس���تخدمها وزير اخلارجية كانت 
تهديدا مغلفا بطعم القانون إال أن التصريح الذي أعقبه 
والصادر من مجلس ال���وزراء بتكليف وزارة الداخلية 
ملواجهة تلك اإلضرابات والتعامل معها ب� »حزم«، يؤكد 

أن احلكومة جادة في مواجهة أي إضراب محتمل.
واإلضراب���ات العمالية حق مكف���ول للعمال، وليس 
للحكومة ال من أكبر رأس وال اصغر رأس فيها أن يصادر 
هذا احلق العمالي »العاملي« إال إذا كانت احلكومة قد أعلنت 
استقاللنا عن بقية االتفاقيات العاملية التي وقعن�����اها 

ك� »دولة« مع منظمات عاملية.
أي إضراب���ات إذا ما متت وفق منهجية ثابتة وأجندة 
واضحة ومطالبات محددة ومبدة زمنية مدروسة ميكنها 
أن تطيح بأي حكومة محترمة، وأكرر »محترمة«، وهنا هو 
الشيء الوحيد اإليجابي في املشهد ككل فحكومتنا ترى 
أنها حكومة محترمة وتخشى على نفسها من السقوط 
في مواجهة إضرابات قد تؤدي إلى شلل مرافق حيوية 
وتتسبب في حرج ال قبل لها به ولذا قامت بتهديد استباقي 
لتلك اإلضرابات. أتفهم طبعا خش���ية حكومتنا املوقرة 
من مثل تلك اإلضرابات، ولكن ما ال أفهمه هو كيف تلجأ 
احلكومة إلى تكليف عسكرها مبواجهة مواطنيها العمال 
في حق مكفول لهم منطقيا وقانونيا ودستوريا، إال إذا 
كانت احلكومة تعمل وفق دستور سري ال يسمح سوى 

للراسخني في العلم من أعضائها باالطالع عليه.
املنطق والقانون والعقل بل وحتى نصف العقل يقول 
إنه ليس من حق احلكومة تشكيل أي فريق أمني خاص 
ملواجهة اإلضرابات وال من حقها تهديد ش���عبها خاصة 
أن 90% من النقابات العمالية التي تنوي اإلضراب تعمل 
لدى احلكومة، وعليه���ا أن تتراجع عن هذا القرار فورا 
وتعتذر ع���ن لغة التهديد التي اس���تخدمتها فال يجوز 

حلكومة »محترمة« أن تسلك هذا املسلك.
وإذا ما كانت احلكومة احملترمة ترى أن هناك جهات 
سياسية تريد أن حترك النقابات ل� »الثأر« من خسارتها 
للخصخص���ة أمام احلكومة فليس هذا مببرر للحكومة 
ألن تهدد و»تعسكر« املشهد السياسي، فليس هناك من 
مبرر منطقي يشفع للحكومة اللجوء إلى لغة »العسكر« 
أو »عسكرة« تهديدها أو املشهد السياسي، إال إذا، أعيد 
وأكرر إال إذا كانت »العس���كرة« هي اللغة التي تريد أن 
تس���تخدمها احلكومة في املرحلة املقبلة كبروڤة لشيء 

ما آت يلوح باألفق القريب.
Waha2waha@hotmail.com 

إن املؤام���رات التي حتاك منذ زمن طويل من اجلانب 
الصهيوني واالس���تعمار على مصر العروبة والسودان 
والتي بدأت تكشف عن نواياها اخلبيثة هذه االيام بوضوح 
لتحريك دول منابع النيل ودعوة االنفصال في السودان 
حتى يسهل تنفيذ هذه املؤامرة الكبرى على دول مصب 
النيل، وخصوصا تلك الدولة التي ال يجحد افضالها احد 
من املغرب العربي الى مش���رقه، بل جميع دول افريقيا 
واميركا الالتينية وعدة دول في آسيا التي مدتها مصر 
بالعون الثقافي واملالي بل والعسكري ايضا حتى اصبحت 
هذه املعونات سببا بعد اهلل في حتررها من االستعمار 
واعوانه ومن الطغاة، واصبحت هذه الدول والزعامات 
التي تقودها اآلن قوية بس���بب ه���ذا املد آنف الذكر من 
مصر، ونحن ندين كل متخاذل ال يقف بكل ما يستطيع 
بجانب مصر االمة واحلضارة والتاريخ واملواقف التي لم 
تتآمر على القضايا القومية عبر تاريخها الناصع برجالها 
األفاضل وش���عبها ذي الطابع االنس���اني، وعلى الرغم 
من مواقف مصر مع الس���لم والسالم اال ان الصهيونية 
واعوانها من املاسونية مازالوا يتحركون ويحركون دول 
هذا املنبع ويحيكون املؤامرات، لن تسمح لهم الشعوب 
احلرة بتنفيذها مهما كلف ذلك من ثمن النها تعتبر مسألة 
حياة أو موت لهذه االمة التي تكالبت عليها املؤامرات من 
كل جانب وهم يعرفون جيدا ان إضعاف مصر سيهيئ 
لهم ما يرمون اليه ولكننا نتساءل ما االسباب التي متنع 
الدول امليسورة من الوقوف بجانب مصر اقتصاديا حتى 

ال تكون عرضة لهذه املؤامرة او تلك.
كما نرجو فهم قضية فصل جنوب السودان عن شماله، 
والتي سوف تخل باملعادلة بني دول املنبع واملصب ويسهل 

هذه املؤامرة الدنيئة التي يخطط لها منذ زمن طويل.
احرص عل���ى مجرى النيل

وطبري���ه االردن  ونه���ر 
واح���ذر س���ودانك ال مييل

الفيدرالية ضم���ن  وخل���ه 
ودر بالك من أصحاب الفيل

وال���صهيونية احل��بش���ة 

ذعار الرشيدي

إنها حقًا حكومة
 محترمة جدًا
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مطلق الوهيدة

مصر والسودان 
والمؤامرات الصهيونية

رأي
 استجواب قدمه النائب خالد الطاحوس 
لس���مو رئيس الوزراء، واستجواب سيقدم 
لوزير الشؤون االجتماعية والعمل واستجواب 
جاهز لوزير املالية، واستجواب قادم لوزير 
النفط، هذه هي االنتخابات املبكرة التي حتدث 
عنها النائب مسلم البراك ودعا إليها، وإال فإن 
موضوع أم الهيمان مضى عليه أكثر من 20 
عاما ونحن تعبنا من قول إن أهل أم الهيمان 
يعانون التلوث فلماذا لم يستجوب رئيس 
الوزراء منذ عشر سنوات مثال؟ أو 15 عاما؟ 
ملاذا اليوم فق���ط صحا ضمير األمة على أم 
الهيمان؟ أليس ألجل االنتخابات املبكرة؟! 

> > >
 غالء األس���عار ليس سببه احلكومة وال 
مجلس األمة وال التجار بل السبب احلقيقي 
لغالء األسعار هو سايقنا بالبيت )كومار(.. 
نعم هو السبب فقد )طحت( عليه يشتري 
ك���روت تعبئة للهواتف ويبيعها بأغلى من 
السعر املعتاد على اخلادمات )بالفريج( وأرجو 
من إخواني باحلكومة واملجلس والتجار أن 
يطمئنوا فقد انتهت املشكلة وسفرنا كومار 
ورجعت األس���عار إلى م���ا كانت عليه قبل 

20 عاما!
> > >

تكميم األفواه ال يق���بل���ه أي ك����ويتي 
عاقل، وأيضا سب من هو اكبر منا س�����نا 
وع����لم���ا ومقاما ال يقبله أي كويتي عاقل، 
ولك���ن ماذا نفعل إذا كان الش���تم والقذف 
عند البعض من حرية الرأي؟ ومن يتطاول 
على رجال ونس���اء بحكم أمه وأبيه هل هو 
صاحب رأي؟ وهل هذه هي احلرية التي كفلها 
الدستور؟ واهلل لو كان الدستور الكويتي 

رجال.. النتحر.
 من الفرية: من حجز للسفر لهذا الصيف 
عليه أن يجعل سفرته قصيرة جدا فصيفكم 

انتخابات يا أهل الكويت..!
reemw25@hotmail.com

صيفكم انتخابات..!

ريم الوقيان

ريميات
ألقي درس���ا بعد صالة 
العص���ر في املس���جد الذي 
أؤم فيه، وأحذر املصلني فيه 
من الشركيات واخلزعبالت، 
ليكون املوضوع عن خطر 
التمائم، وأقرأ عليهم قوله 
ژ كما في مسند اإلمام أحمد 
»إن الرقي والتمائم والتولة 

شرك«، ثم ال ألبث أن أدعى مع صالة العشاء حلضور 
متائم مولود جديد ألحدهم فأجيبه بكل سرور رغم أن 

التمائم شرك كما أسلفت.
التمائم األولى التي عنيتها في درسي هي ما يعلق 
برقبة اإلنس���ان من جلد أو خرز أو غيره جللب نفع 
أو دفع ضر، فهي من أمور اجلاهلية التي جاء اإلسالم 
لينهى عنها ويح���رر العقل من رقها، فالنافع والضار 
هو اهلل وحده، وأما التمائم األخرى التي دعيت إليها 
فهي العقيقة بحس���ب اسمها الشرعي احلقيقي، وهي 
ما يذبح من الغنم شكرا هلل على املولود اجلديد وهي 
سنة مؤكدة، إذن فأنا بنيت حكمي في إجابتي للدعوة 

على حقيقة الشيء ال مجرد اسمه. 
وكذلك لو سمي أي زواج حتققت فيه الشروط واألركان 
الش���رعية املعروفة عند فقهاء اإلسالم بأسماء جديدة 
محدثة كزواج الس���ياحة أو الزواج العرفي، أو زواج 
املسيار أو قل إن شئت »زواج شيار« )وشيار هو اسم 
يوم السبت في اجلاهلية( فهو زواج شرعي جائز بال 
شك أو ارتياب، إذن فاحلكم سيكون مبدى حتقق شروط 

وأركان الزواج الشرعي من 
توافر الولي والشهود واملهر 
وقصد االستقرار واالستمرار 
املوانع  الزوجني من  وخلو 
وغيرها، ولذلك يقع بعض 
من أهل الس���نة خاصة في 
اخللط بني زواج املس���يار 
وغيره من الزواجات الباطلة 
أو املنسوخة في شريعتنا، ويظنها شيئا واحدا رغم 

أن الفرق واضح وجلي.
ومثل هذا من يخلط بني زيارة القبور والطواف حول 
القبور رغم وجود الفرق الشاسع بينهما، وكثيرا ما يقع 
هذا اخللط مع األسف نتيجة جهل موغل أو نتيجة سوء 
نية، فزيارة القبور سنة مؤكدة تذكر املسلم باآلخرة، 
بينما الطواف حول القبور أقل أحواله أن يكون صاحبه 
واقع في بدعة ومخالفة للسنة، ما لم يكن يقصد التقرب 

إلى املقبور فيكون شركا أكبر.
باختصار ميكن إيجاز ما س���بق من أمثلة بقاعدة 
فقهية تقول: »احلكم على الشيء فرع من تصوره«، فال 
ميكن أن يكون حزب اهلل اللبناني هو نفسه حزب اهلل 
الذي أتى ذكره في القرآن ملجرد تشابه األسماء، كما ال 
ميكن اتهام مشروع »القاعدة احللبية« لتدريس اللغة 
العربية والقرآن والرياضيات ملجرد أن هناك تش���ابه 
بينه وبني اسم القاعدة بقيادة املتهور اسامة بن الدن، 

واألمثلة على ذلك كثيرة.
dhari0395@hotmail.com

االستجواب حق دستوري 
لكل نائ ب للمحاسبة على ما 
يراه من مخالفات وتعديات 
عل����ى امل����ال الع����ام أو على 
املواطن����ني في اط����ار دوره 
الرقابي الذي يكفله وينظمه 
الدستور، ولكن على كل نائب 

قبل ان يقدم استجوابه ان يحسب حساباته ويعرف من 
معه ومن ضده لكيال يفشل االستجواب فتأتي النتائج 
عكسية.. وعند هذه النقطة أصل الى استجواب النائب 
خالد الطاحوس الذي أرى انه فش����ل قبل ان يقدم، ألن 
الطاحوس بكل تأكيد على علم بان احلكومة متتلك أغلبية 
من اعضاء مجلس االمة جتعلها مس����تعدة للمواجهة، 

وهذا ما حصل في االستجوابات السابقة.
وأنا أرى ان الطاحوس قد فتح »احلنفية« التي تروي 
من يبحثون عن استغالل املواقف، وألدلل على ما اقول 
أقدم إليكم حادثة شخصية صادفتني عندما كنت جالسا 
في احد الدواوين وكنا نتحدث عن االستجواب بحضور 
أحد سكرتارية من يسمون »األعضاء احلكوميني« الذي 
أدهش املوجودين بقوله انه يدعو اهلل سبحانه ان يقدم 
الطاحوس استجوابه لكي يستطيع السكرتير وزمالؤه 
في فريق العضو املذك����ور توقيع اكثر من 100 معاملة 

على حد قوله!

وردا على سؤالي له: ملاذا 
يتم توقي����ع املعامالت قبل 
االس����تجواب وملاذا ال تكون 
في وقت آخر؟ أجاب السكرتير 
بأن ال����وزراء يوقعون على 
الى  النظر  املعام����الت دون 
عددها عند االستجواب لكي 
يكسبوا االصوات، وروى لي حادثة حصلت في استجواب 
مؤخرا عندما قال النائب مسلم البراك ألحد النواب: ملاذا 

ال تقف مع ابن عمك في استجوابه؟
فأجابه النائب بأن: الوزير لم يقصر معي لقد وقع لي 
اكثر من 70 معاملة عالج باخلارج وهذا ما عزز موقفي 
االنتخابي وتريدني أن أقف ضده، أنا آس����ف أهم شيء 

مصلحتي يا أبوحمود!
هكذا نرى ان االستجواب أصبح وسيلة جديدة مبتكرة 
من احلكومة لكي تكسب االغلبية من خالل توقيعها على 
معامالت قانونية وغير قانونية لكس����ب اكبر عدد من 
االعضاء املؤيدين لها، لذلك كنت أمتنى من النائب خالد 
الطاحوس ان يعيد حساباته هو والنائب مسلم البراك 
والنائب علي الدقباسي، وأن يناقشوا قضية أم الهيمان 
بروية مع احلكومة، وأنا واثق بأن احلل ليس مستحيال. 

اهلل يعينكم يا أهالي أم الهيمان على ما أنتم فيه.
Al-aloush2007@hotmail.com

التمائم والعقيقة..
 والعبرة بالمضمون

م.ضاري محسن المطيري

رياح التفاؤل

االستجواب حق.. ولكن!

مشاري محمد العلوش

رأي


