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سبق أن قلت في مقاالت سابقة ان احلكومة ستضطر 
لدفع دينها لبعض النواب الذين وقفوا معها وساندوها في 
االستجوابات األخيرة، وقلت ان مناصب قيادية ستقوم 
احلكوم���ة بتوزيعها على ش���كل »هبات« أو »تخليص 
دي���ن« إكراما ملن وقف معها م���ن النواب، وأتذكر أنني 
حددت أن أكثر من 300 منصب قيادي ما بني مدير عام 
ومدير ونائب مدير ورئيس قس���م سيذهب كثير منها 
ملن ال يستحق، ولكن لم أتصور أن تبالغ احلكومة في 
دفع ديونها للنواب »أش���كره« عن طرق تعيني أقرباء 
نواب متحدية اجلمي���ع وكأنها تعلن »نعم نحن ندفع 
ديوننا وعلنا وال نخش���ى نقدا وال احتجاجا« وتكمل 
جملتها مبتس���مة في وجوهنا »من ال يعجبه ما نفعله 

فليشرب من البحر«.
عزيزتي احلكومة.. أنا شخصيا سأشرب من البحر ولن 
اعترض على تعيني أقرباء النواب في مناصب قيادية على 
ش���رط أن يخرج علينا من لدنك من يبرر سبب اختيار 
هذا الشخص »قريب النائب« دون غيره، وأن يطرح لنا 
األسباب التي أدت إلى استبعاد أشخاص مستحقني، ونريد 
إعالنا رسميا بذلك ولن نكتفي بالتصريحات املنسوبة إلى 
»مصادر مطلعة«. في السابق كانت احلكومة تدفع دينها 
املستحق لوقوف بعض النواب معها من حتت الطاولة 
ولكنها اآلن بدأت تخرج إلى الشمس ومترر صفقاتها من 
فوق الطاولة كما ق���ال النائب خالد الطاحوس في آخر 

تصريح له حول مثل تلك الصفقات.
عزيزتي احلكومة.. ما حصل من تعيني أقرباء نواب 
� حتى إن كانوا يس���تحقون � يؤسس ملفهوم جديد من 
االجتراء على القانون وهو أمر قد يؤدي إذا ما اس���تمر 
بهذا الش���كل الف���ج إلى إعالن املناص���ب القيادية تكية 
حكومية خاصة يحرم منها املستحقون ومتنح كهبات 
وديون ملن ال يستحق. عزيزتي احلكومة »احلالية«.. ما 
تفعلينه اليوم هو إحباط لكثير من الكفاءات وضرب في 
هيكلية الوزارات وتشجيع على الكفر بالتدرج الوظيفي 

واالستحقاق وفق الكفاءة.
نحن بانتظار بيانكم التوضيحي قبل أن نش���رع في 

»الشرب من البحر«.
Waha2waha@hotmail.com

أيام قليلة ويقبل علينا شهر رمضان املبارك، بلغكم اهلل 
عز وجل إياه، وأمته عليكم باخلير والبركة، ومبا أن رمضان 
ش���هر التقوى واحملبة وصلة الرحم والعبادة، فسنسلط 
الضوء اليوم على »التقوى« التي هي احلاجز بني اإلنسان 
واملعاصي التي نهى عنها سبحانه وتعالى بني اإلنسان، 
ولكن رس���التنا موجهة إلى بعض املسؤولني في عدد من 

الوزارات لعلهم يتقون اهلل في هذا الشهر الكرمي: 
< »الدفاع«.. مادة 47 من دس���تور الكويت »الدفاع 
عن الوطن واجب مقدس وأداء اخلدمة العسكرية شرف 
للمواطن���ني ينظمه القانون« لذا أق���ول ملن يقفوا ضد 
التجني���د أو التفكير في تهمي���ش دوره اتقوا اهلل في 

شباب الكويت وأمن الوطن.
< »الداخلية«.. كارثة املخدرات تتفاقم »السالفة يا 
جماعة اخلير مو بس إلقاء القبض على ش���بابنا.. بل 
البد من القبض واحملاكمة العلنية باإلعدام ملن يجلبون 

تلك السموم«.
< »الصحة«.. اتقوا اهلل في املرضى وكل من سألكم 
عن علته وعالجه، فاملادة 15 من دستورنا تنص على: 
»تعنى الدولة بالصحة العامة ووسائل الوقاية والعالج 

من األمراض واألوبئة«. 
< »الكهرباء واملاء«.. اتق���وا اهلل في قطع الكهرباء 
واملاء وأمتوا خططكم وتصليحاتكم خالل فصل الشتاء.. 
وللعلم والتذكير فان شهر رمضان في العام املقبل سيكون 
في أواخر يوليو »يعني بلشوا شغلكم من بداية أكتوبر 
القادم، ترى املش���كلة للحني قائمة وما حليتوا شي وال 

أصلحتوا شي خراب مثل ما أهوه«.
< »التربية«.. اتقوا اهلل في أوالدنا ومراجعينا وموظفي 
وزاراتكم، ومتهلوا في توقيع قراراتكم »وادرسوها جيدا 
قب���ل التوقيع، فقد مللنا من كالم الصحف، والس���الفة 
مو بس ظهور إعالمي«. واتقوا اهلل في »املناهج« التي 
أصبحت مذاب���ح ومهازل بني املس���ؤولني، واتقوا اهلل 
في مدارس���نا وطالبنا ترى يا جماع���ة اخلير املادة 13 
من الدس���تور تنص على: »التعليم ركن أساسي لتقدم 

املجتمع، تكفله الدولة وترعاه«.
< »التعليم العالي«.. اتقوا اهلل في إعانة الطلبة »إللي 
صارت اهانة لعيالنا«، اتقوا اهلل في أوالدنا املسافرين 
للدراسة، 5 أعوام ننتظر زيادة مرتباتهم، وأخيرا يصدر 
قرار بقيمة 100د.ك »واهلل يبي زين عدوهم من مهماتكم 

الرسمية«.
< »األشغال«.. اتقوا اهلل في شوارعنا »أم ان السالفة 
ناس وناس ومنطقة هاي ومنطقة فاي«.. مبارك عليكم 

الشهر.
> > >

كلمة وم�ا تنرد: إلى كل وزارة لم أذكرها، أقول لهم اتقوا 
اهلل في الكويت وأهل الكويت، ومبارك عليكم الشهر.

atach_hoty@hotmail.com

ذعار الرشيدي

حكومة »فوق الطاولة«
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د. نرمين يوسف الحوطي

مبارك عليكم الشهر

محلك سر

كرت أحمر 
بوجه المعشعشين بالوزارات

خالد العرافة

إطاللة

بات من الضروري أن ُيحترم القانون 
وتنف���ذ وزارات ومؤسس���ات الدولة 
سياس���ة إرغام من بل���غ في اخلدمة 
30 عام���ا إلى التقاع���د، وذلك تنفيذا 
لقرار ديوان اخلدمة املدنية، علما بأن 
القرار واضح وال يحتاج إلى توضيح 
ولكن لألسف املس���ؤولني في بعض 
الوزارات والهيئات احلكومية »عمك 
أصمخ« والدليل ع���دم تطبيق القرار 
من خالل جتاهل الوزارات، حيث طلب 
الديوان مؤخرا في كتاب رس���مي في 
تلك املؤسسات حصر جميع املوظفني 
دون استثناء من بلغت خدمتهم ذلك، 
ولكن رمبا خوف القياديني من تطبيق 
رغبة الديوان ساهم بال شك في حبس 
تلك الكشوف في األدراج، ورمبا بسبب 
احملسوبية أو تنفيع فالن من الناس 
حتى يستفيد من املزايا التي تصرف 

له وهو على رأس عمله.
لذا يجب على املسؤولني سواء أكانوا 
وكالء أم مديرين لهيئات مستقلة ان 
يرفعوا الكرت األحم���ر في وجه من 
تعدى هذه املدة وذلك من اجل جتديد 
الدماء في تلك الوزارات التي لم يتغير 
معظم وجوه مسؤوليها أو موظفيها 
طوال السنوات املاضية، وهذا بال شك 

سوف ينعكس على أداء العمل.
في املقابل جند أن هناك قوائم من 
املرشحني للعمل ينتظرون دورهم في 
ديوان اخلدمة املدنية بس���بب هؤالء 
»املعشعشني« الذين أكل الدهر عليهم 
وش���رب - في إشارة إلى من خدم 30 
عاما - حتى يفسحوا املجال للطاقات 
الشبابية التي حرمت من أبسط حق لهم 
وهو التوظيف، كما أن هناك موظفني 
استبيحت حقوقهم أيضا ولم يحصلوا 
على أي من املميزات لهيمنة البعض 
على قرار اخلدمة املدنية، فاملطلوب حل 
جذري لهذه املشكلة من خالل تدخل 
ال���وزراء والضغط على الوكالء لرفع 
أسماء هؤالء املرضى متهيدا إلحالتهم 
املواطنون  للتقاع���د حتى يس���تفيد 
الش���باب الذين أصبحوا عاطلني عن 
العمل بس���بب هؤالء املوظفني.. أحد 
األصدقاء أوضح لنا أن لديهم مسؤوال 
لم يتغير منذ أن عني في الوزارة التي 
يعمل بها وحاليا مضى عليه أكثر من 
15 عاما ومازال هذا املسؤول موجودا في 
مكانه، وهذا األمر ينطبق على الكثير 
من الوزارات والهيئات.. ومنا إلى من 

يعنيهم األمر.
alarafah@windowslive.com

ق����ال رئيس »برنام����ج اخلليج 
العربي لدعم منظمات األمم املتحدة 
االمنائية« األمير طالل بن عبدالعزيز 
خالل زيارته لدولة قطر في االسبوع 
املاض����ي ان زي النس����اء في معظم 
دول اخلليج »ليس من االس����الم« 
وان االس����الم »فرض احلجاب على 
الرأس وتغطي����ة اليدين« )جريدة 

الرأي العام 2000/5/8(.
أتذك����ر أنه بعد حترير وطننا الغال����ي من براثن االحتالل 
العراقي الهمجي، طرحت مس����ألة لبس النقاب بشكل مكثف 
على الساحة احمللية في ذلك الوقت، مما أربك أوليات مجلس 
92، حيث كانت القضية جديدة في طرحها، وقد استغلت من 
بعض التيارات االسالمية املتشددة ولعبوا بها كورقة ضغط 
على احلكومة، فقد استند بعض أعضاء املجلس على الفتاوى 
التي تناسب فلسفتهم وأفكارهم وتوجهاتهم، باستخدام أسلوب 
حديث ف����ي الطعن بالعادات والتقالي����د املتعارف عليها لدى 
الشعوب االسالمية، حيث استندوا الى الضرورة احلتمية بأن 

تلبس املرأة النقاب والبرقع، وانه جزء من الدين.
وقد انتهت اجللسة البرملانية التي عقدت ملناقشة ذلك االمر 
مبحاباة بعض اعضاء التيارات االسالمية واحلكومة، ولتجنب 
حدوث شرخ في العالقة بني السلطتني، ولكن دارت االيام وبعد 
مرور عدة س����نوات، وقع بيدي كتيب ي����وزع ويباع بعنوان 
»الهاربات الى االسواق« مؤلفه عبداهلل القاسم عام 1415ه� صادر 
باململكة العربية السعودية، ومن ضمن ما احتوى الكتيب سؤال 
موجه الى الشيخ محمد بن صالح العثيمني، حول حكم لبس 

النقاب والبرقع ومن جانبنا ننقل باحلرف والكلمة.
»سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمني سؤاال مهما 
مفاده أنه في اآلونة االخيرة، انتش����رت ظاهرة بني أوس����اط 
النس����اء بشكل الفت للنظر وهي ما يسمى بالنقاب، والغريب 
في هذه الظاهرة ليس النق����اب إمنا طريقة لبس النقاب لدى 
النس����اء، ففي بداية األم����ر كان ال يظهر من الوجه اال العينان 
فقط، ثم بدأ النقاب باالتساع شيئا فشيئا، فأصبح يظهر مع 
العينني جزء من الوجه مما يجلب الفتنة،، الس����يما أن كثيرا 
من النس����اء يتكحلن عند لبسه، وهن، أي النساء، اذا نوقشن 
في هذا االمر احتججن بأن فضيلتكم قد أفتيتم بأن االصل فيه 
اجلواز، فنرجو توضيح هذه املس����ألة بشكل مفصل وجزاكم 

اهلل خيرا؟
فأجاب فضيلته بقوله: ال شك ان النقاب كان معروفا في عهد 

النبي ژ، وان النساء كن يلبسنه 
كم����ا يفيد قوله ژ ف����ي املرأة اذا 
أحرمت »ال تنتقب« فإن هذا يدل على 

أن من عادتهن لبس النقاب.
ولكن في وقتنا ه����ذا ال نفتي 
بجوازه بل نرى منعه وذلك ألنه 
ذريعة الى التوسع فيما ال يجوز، 
وهذا أمر كما قاله السائل مشاهد. 
ولهذا لم نفت امرأة من النس����اء ال قريب����ة وال بعيدة بجواز 
النقاب أو البرقع في أوقاتنا هذه، بل نرى أن مينع منعا باتا، 
وان  املرأة تتقي ربها في هذا األمر وأال تنتقب، ألن ذلك يفتح 

باب شر ال ميكن إغالقه فيما بعد«.
ولتأكيد ان االسالم لم يجبر املرأة على النقاب، وان النقاب 
يفتح باب ش����ر ال ميكن إغالقه فيما بع����د كما ذكر محمد بن 
عثيمني في فتواه، ففي الكتيب نفسه يذكر الكاتب حادثة تؤكد 
كيفية استغالل النقاب ولبسه في تهيئة االجواء املناسبة لهم 
في حتقيق مآرب البس����ات النقاب، حيث يقول ان هناك امرأة 
ال تعرف من الرجال إال زوجها ومحارمها، وينقل على لسانها 
»لم يكن همي في االسواق سوى الشراء والعودة الى زوجي 
وطفلي وبيتي، وفجأة بعد أن عرفت النقاب ولبسته، تبدلت 
حياتي، وتغيرت أيامي، بدأت أحرص على الذهاب الى االسواق 
بكثرة، يوما أتذرع بشراء فساتني لي، وآخر بإرجاعها، وثالثا 
بشراء مالبس لطفلي، ورابعا بشراء حذاء لقدمي، وهكذا بدأت 
رحلة االسواق، وشجعني على ذلك »النقاب«، بدأت أملح الرجال 
بوضوح، وأرى أعينهم، وأحس بنظرات اإلعجاب وبدأت أسمع 
كلمات الثناء وعبارات االطراء تطرق أذني، وهم يرون العني 
الكحيلة، والواس����عة! وعندها بدأ حديث العيون، في كل مرة 
أتردد، وأتخوف رمبا ورمبا ويصحو في قلبي خوف من اهلل، 

وصراخ ابني ميأل املكان، ال تفعلي يا أمي!
ولكن شيئا فشيئا، بدأت الرهبة تزول، واخلوف يختفي، 
وقد تهيأت لسماع كلمات اإلعجاب وعيني تلحظ االبتسامة، 
ألق����ي الي بكلمة، رقصت لها عين����ي، وعندما رأى ذلك الفرح 
والقبول ناولني رقم هاتفه، بدأنا هناك، وانتهينا هنا، والزمن 
فترة مأساة، والوقت صمت طويل وليل طويل وحزن طويل، 
إذن هذا هو »شاهد من أهلها«، هذه هي مصائب ومشاكل النقاب 

وعدم جوازية اللبس له في الوقت احلاضر!
فاكه�ة الكالم: يق���ول املثل الكويتي »إذا ما طاع���ك الزمن، واال 

طيعه«.
Aliku1000@yahoo.com

د.بدر نادر الخضري

هل لبس »النقاب« 
من اإلسالم؟

لمسات

الزميل د.بدر اخلضري كتب قبل 
أيام مقاال بعنوان »زواج املسيار.. 
ش����رعي«، وكتب في شهر مارس 
املاضي مقاال ش����بيها له إلى حد 
كبير بعنوان »الشيخ طنطاوي.. 
وفتاواه العقالنية!«، وجاء فيهما 
بالنص أن »زواج املسيار يتشابه 
مع الزواج بنية الطالق في تعامله، 

ولكن اختالفه في لفظه مع زواج املتعة«، ولي معه وقفة 
لن أطيل فيها، فقد  ش����اب النص السابق كثيٌر من اخللط، 
عالوة على أن فيهما إيهاما بأن الش����يخني د.محمد س����يد 
طنطاوي، رحمه اهلل، وناظم املسباح يجيزان زواج املتعة، 

الذي نتمنى أال يكون مقصودا من أستاذ أكادميي.
أنا لن أكتب عن أدلة أو سبب حترمي أهل السنة واجلماعة 
لزواج املتعة املعروف إطالقا حتى ال أؤجج مشاعر اإلخوة 
الشيعة ضدي أوال، ويظن بي اللمز والغمز بزمالء نقدرهم 
وجنلهم ثانيا، فهذا مذهبهم وهذا شأنهم، فليس من الالئق 
مناقش����ة القضايا املذهبية في الصحافة حلساسيتها، كما 
أؤمن بأن مس����ائل اخلالف املذهبية يجب أال تطرح إال في 
غرف مغلقة بعيدا عن التأجيج اإلعالمي، بل يجب أن تقتصر 
على متخصصني شرعيني من الطائفتني ممن ينشد احلق 
منهم، لكني أريد أن أكت����ب في تصحيح معلومات وردت 
في املقالني املشار إليهما، فيما يخص حقيقة الزيجات التي 
تنسب ألهل الس����نة واجلماعة خاصة، ف�»أهل مكة أدرى 

بشعابها«.

زواج املسيار أو سّمه إن شئت 
املس����بار أو شيار أو مسمار، أو 
ال����ذي يختلف  العرفي  الزواج 
تعريفه بطبيعة املنطقة، ال يكون 
زواجا شرعيا إال إذا توافرت فيه 
شروط وأركان الزواج املنصوص 
عليها في الكتاب والسنة، ومن 
أهمها الدميوم����ة والولي وخلو 
الزوجني من املوانع، وهذه الش����روط فيما نعلم متوافرة 
في زواج املس����يار، ومختلف في مدى توافرها في الزواج 
بنية الطالق، وإن سلمنا جدال أنها غير متوافرة في زواج 
املس����يار، فال غضاضة في الق����ول بتحرميه، ألن القضية 
مرتبطة بحقيقة الشيء ال مبجرد اسمه، فلو سمينا الربا 
فوائد، واخلمر مش����روبات روحية، والنفاق مجاملة فلن 

يتغير احلكم من التحرمي الى اإلباحة إطالقا.
وأما زعم البعض أن زواج املس����يار محرم شرعا لعدم 
وجود نية الدميومة، فهو ناجت عن عدم إدراك حقيقة زواج 
املسيار، فهو باختصار زواج مكتمل الشروط واألركان لكن 
املرأة تتنازل فيه عن جزء من حقها في املبيت أو النفقة أو 
كليهما، وهذا ما صنعه النبي ژ مع زوجته سودة رضي 
اهلل عنها حني تنازلت عن ليلتها طواعية لعائش����ة بنت 
الصديق رضي اهلل عنها وعن أبيها، وذلك لكون سودة امرأة 
مسنة، قد بلغت سن اليأس، وباختصار: زواج املسيار في 

واد، وزواج بنية الطالق وزواج املتعة في واد آخر.
dhari0395@hotmail.com
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