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ال ش���ك أن الدفاع عن عرض رسولنا الكرمي واجب على كل مسلم 
يؤمن بأن���ه ال إله إال اهلل وان محمدا رس���ول اهلل ولكن ليس بهذه 
الطريقة التي يستخدمها البعض من اجل مصالح شخصية، وال اريد 
ان ادخل في النوايا ألن اهلل وحده هو الذي يعلم ما في نواياهم، ولكن 
اشعال الفتنة بني السنة والشيعة ما هو إال مخطط خارجي يراد منه 
النيل من وحدتنا الوطنية كما ان الطعن في عرض رس���ولنا الكرمي 
ما هو إال وس���يلة ابتكرتها بعض الدول لشق وحدة الصف بني ابناء 
الشعب الكويتي الذي مازال يعاني من الكثير من املشاكل والفنت الذي 

تبتكرها ايران من اجل تنفيذ اجندة لضرب الكويت.
واتذكر عندما كنت اكتب في الزميلة »الرؤية« كتبت مقاال قبل عام 
بعنوان »رس���الة الى وزير الداخلية« كنت احتدث فيه عن تصريح 
قاله العامة محمد علي احلس���يني االمني العام للمجلس االس���امي 
العرب���ي في لبنان والذي يتزعم الش���يعة الع���رب جلريدة »الوطن 
البحرينية االلكترونية« ان ايران بدأت منذ عام في التركيز املخابراتي 
على الكويت بهدف تصدير الثورة وان هناك عدة وس���ائل وانشطة 
تقوم بها ايران للتغطية على نشاط االستخبارات الذي يدعمه كبار 
املال���ي وجهاز الدولة في طهران وان الس���فارة االيرانية تأتي على 
رأس االجهزة املخابراتية حيث تعمل عناصر املخابرات في الكويت 
حتت غطاء ديبلوماسي لكي يسهل تخليصهم عندما يتم كشفهم من 
قبل االجهزة الكويتية عن طريق اس���تغال احلصانة الديبلوماسية 
وقد منحت السفارة الكويتية في ايران تأشيرات ل� 13285 حتى عام 

2003 فقط.
ويبني وزير الدفاع االيراني الس���ابق ان مجاميع القوات اخلاصة 
للحرس الثوري االيراني وفيلق بدر تنتش���ر في الكويت والبحرين 
ولبنان والعراق كخايا نائمة حلني اصدار االوامر لها بالتحرك، وكشفت 
دراسة عن وجود 25 ألف خلية ايرانية في الكويت ولم اجد من وزير 
الداخلية الذي مازال يتخبط في تصريحاته وقراراته ميينا وشماال 
وكأنه يدار بالرميوت كنترول، اي رد او جتاوب على ما قاله العامة 
ألن ما قال���ه كام خطير يخص امننا الداخلي الذي يريد البعض ان 
يضربنا فيه، وفي النهاية امتنى من احلكومة ان توقف هذا اخلبيث 

وغيره من الوسائل التي حتاول ايران ان تضربنا بها.
التعيينات أول درجات الفساد، تدور هذه االيام تعيينات ألقارب 
نواب م���ن الدرجة األولى في مناصب حكومية رفيعة وتضيف هذه 
األنباء واملعلومات أن التعيينات رد دين حكومي لنواب وقفوا معها 
خ���ال دور االنعقاد املاضي في اكثر من اجت���اه، منها دعم قوانينها 

وحماية وزرائها وحتى لعب دور املدافع عنها داخل مجلس األمة.
m-m-alaloush@hotmail.com

أصدر رؤساء 9 صحف محلية بيانا مسؤوال ينم عن بعد نظر ملا 
يثار من فنت متنوعة على صدر الصفحات اليومية لبعض الصحف 
احمللية، حيث رفض هؤالء املجتمعون مايثار من فنت طائفية وقبلية 
وفئوية، وحملوا احلكومة مسؤولية محاسبة املتجاوزين لهذا األمر، 
كما ذكروا في بيانهم مس���ؤولية والتزام مؤسس���اتهم الصحافية 

باحملافظة على الوحدة الوطنية، وهم يشكرون على ذلك.
أعتقد أننا بحاجة إلى وقفة جادة حملاسبة املقصرين، وتطبيق 
القانون على املتجاوزين الذين أوصلوا األمور على ما عليها اليوم. 
وال ش���ك أن وزارة اإلعام يقع على عاتقها املسؤولية الكبيرة في 
هذا امللف الش���ائك واملهم في نفس الوقت، ولو متت محاسبة كل 
مقصر من���ذ البداية على تقصيرة وطبق عل���ة القانون ملا وصل 
احلال إلى ما هو عليه اليوم. نحن أمام عالم مفتوح، والذي أصبح 
فيه تكلفة القناة الفضائية تساوي ربع تكلفة الصحيفة اليومية، 
فنح���ن أمام هذا الفضاء الرحب، ال ميك���ن أن ندير اإلعام بنفس 
العقلية السابقة عندما كانت لدينا قناة أو قناتان بالكثير. يجب أن 
يكون هناك حل وفي أسرع وقت بعد دراسة عميقة، وإن أدى هذا 
احلل إلى إلغاء وزارة اإلعام بالكامل وإيجاد هيئة مستقلة لذلك، 
فدولة قطر الشقيقة لديها قناة اجلزيرة التي وصلت سمعتها لكل 
أرجاء العالم، وتدار مبهنية عالية، وليس لديها وزارة إعام، ملاذا 
النس���تفيد من هذه التجربة املشرقة؟، ملاذا الندير اإلعام بعقلية 

القطاع اخلاص؟.
نحن في أمس احلاجة اليوم لتطبيق القانون أمام هذا الفلتان 
اإلعامي احلاصل، ويجب على وزارة اإلعام القيام بواجبها لوقف 
هذا الفلتان اإلعامي اخلطير، والذي ينظر مبستقبل إعامي مشئوم 
إن ل���م يطبق القانون، آن األوان إليقاف املس���چات التي تس���يء 
لآلخري���ن في التلفاز، وقبل ذلك وضع خط���ة عمل تكون مبثابة 

خارطة الطريق للوزارة.
وال يخفى على عاقل حجم االحتقان والتراشق املذهبي املوجود 
على الساحة الكويتية، والذي سببه غياب روح التسامح لدى من ال 
يريد اخلير لوطنه، والذي أدى إلى ما نحن عليه اليوم. نحن بحاجة 
إلى تدريس مادة التسامح في املدارس، وقبل ذلك في املنزل للطفل 
من قبل األب واألم، وأن نترك لغة إذكاء روح االختاف واخلصام، 
وبن���اء روح التحاور وقبول اآلخر على ما لديه من اختاف، على 
األب واألم حتديدا ترك تعليم أبنائهم »اللي يطقك باملدرسة طقه« 
وأن نبدلها بحديث الرسول ژ: »املسلم أخو املسلم«، ويعودانهم 
على لغة العفو والصفح ومقابلة اإلس���اءة باإلحسان، إذن هناك 

مسؤولية مشتركة بني البيت واملدرسة واإلعام.
وفي النهاية، يج���ب أن نعي جيدا بأن إثارة النعرات الطائفية 
والفئوية والقبلية ليس فيها مستفيد ورابح فالكل خاسر، وقبل 
ذلك فإن اخلاس���ر األكبر هو الوطن الذي هو في أمس احلاجة إلى 
كل طاقة من طاقات أبنائه لبنائه من جديد وفق اخلطة التنموية، 
وانظروا إلى بعض الدول التي مزقتها احلروب الطائفية لسنوات، 

ماذا استفادت غير التأخر عن قطار وركب العالم املتحضر.
akandary@gmail.com

عبدالعزيز الكندري

متى يطبق القانون؟

إشارة

مشاري محمد العلوش

ياسر الخبيث
 ليس سوى وسيلة

رأي 

أتدرون من ح���امت الطائي؟ حامت 
الطائي ه���و الذي ضرب به املثل في 
الكرم والشيم العربية األصيلة، حامت 
الطائي ال���ذي كان إذا أتى الليل أمر 
غامه ان يوقد النار حتى يهتدي بها 
من ضل طريقه فيأوي إلى منزل حامت، 

هو الذي قال لغامه:
أوق���د ف���إن اللي���ل قر

والريح يا موقد ريح صر
عسى ان يرى نارك من مير

ان جلبت ضيفا فأنت حر
حامت الطائي الذي يفخر بقوله:

وإني لعبد الضيف ما دام ثاويا
وما في إال تلك من شيمة العبد

لقد كانت زيارتنا باألمس الى حائل 
رحلة الى زمن ح���امت الطائي.. وقد 
كان لنا شرف هذه الزيارة الى حائل 
عروس الش���مال في اململكة العربية 
السعودية، تلبية لدعوة كرمية من 
األخ فهد بن رشيد الظفيري واخوانه 
وبصحبة األخ الفاضل وبدان بن رومي 

بن سلطان بن سويط وأبنائه.
كانت رحلة شيقة وجميلة قطعنا 
خالها أكثر من 700 كم ليستقر بنا 
املقام في ديوان االخ فهد بن رش���يد 
الظفيري واخوانه في منطقة السمرة 
التي تضمها تلك اجلبال الش���امخة 
التي تقابل جب���ل »أجا« ذلك اجلبل 
التاريخي الذي يحتضن محافظة حائل 
من جهة الغ���رب، ويتكامل مع جبل 
»سلمى« الذي يقع في اجلزء اجلنوبي 
الشرقي حملافظة حائل. ان ما وجدناه 
من حسن اس���تقبال وحفاوة بالغة 
وكرم في الضيافة من قبل االخ فهد بن 
رشيد الظفيري ومن اخوانه خاصة، 
وأهل حائل عامة، يحتم علينا إعادة 
قراءة التاريخ مرة أخرى لنقف على 
حقيقة ثابتة مهمة هي ان كل من كتب 
عن الكرم وأهل���ه من عهد حامت وما 
سبقه من عصور سحيقة وما تاه من 
حراك للمجتمعات نحو األفضل ينبغي 
ان يقف إجاال وفخرا واعتزازا بكرم 
أهل حائل، الكرم مبعناه الشامل، كرم 
الضيافة وحفاوة االستقبال وأصالة 
القيم والشيم بكل أشكالها وأنواعها، 
تلك الصفات احلميدة والشيم العربية 
األصيلة املتجذرة في نفوس وعقول 
أهل حائل والتي تناقلتها األجيال جيا 
بعد جيل وحافظوا عليها محافظة جبل 
»أجا« وجبل »سلمى« واحتضانهما 
ألهل حائل وضواحيها، فنعم املوطن 
حائل، ونعم األمة أبناء حائل، ونعم 
الس���لوك البش���ري الذي نباهي به 

سلوكهم وأصالتهم وقيمهم.
لقد قدر لي زيارة كثير من البلدان 
في العالم وشاهدت هناك أمناطا من 
السلوك البشري الذي جنح بشدة نحو 
املادية، ومن ثم فإنني أسجل هنا ان 
ما شاهدته في حائل ومن خالها أهلها 
الكرام يستحق منا كل إجال وتقدير 
واعتزاز وستبقى هذه الزيارة خالدة 

في نفسي ما حييت.
وإذا كانت هناك بلدان وأمم حتاول 
ان جتعل الكرم والسخاء غايتها فإنني 
أسجل في هذا املقام حقيقة ثابتة ال 
تقبل التأويل وهي ان من أراد ان يتعلم 
الكرم احلامتي بأنواعه املختلفة فعليه 

الذهاب الى أهل حائل.

رحلة إلى زمن حاتم الطائي

رجا حجيالن المطيري

أحتدث هنا ع����ن بعض دول رأي
اخلليج التي أخذت مببدأ االنتخابات 
في املجالس النيابية أو »مجلس 
األمة« كما ف����ي الكويت صاحبة 
التجارب األصيلة في االنتخابات، 
وكذلك انتخابات مجالس البلديات 

على تواضعها.
بطبيعة احل����ال مقالي ليس 

موجه����ا للباد العربية التي تدع����ي ان لديها مجالس 
منتخبة � مهما كانت أسماء هذه املجالس � وسبب ذلك 
انن����ي أعرف مثل غيري ان ه����ذه املجالس إمنا جاءت 
بالتزوير الدميوقراطي! فاحلاكم يريد أن يستمر حاكما 
مدى احلياة وفي الوقت نفسه ال يريد أن يكدر صفوه 
أحد مهما عمل، ولكي يتحقق له ذلك � ورمبا ألبنائه من 
بعده � البد أن يتم كل ذلك بطريقة دميوقراطية نزيهة 
لكي يقول للعالم أجمع: هأنذا انتخبني شعبي اليوم ألنه 
لم يجد سواي وبطريقة شفافة نزيهة! وحتى يحقق هذه 
الشفافية فالبعض منهم يسجن من يخشى منهم قبل 
االنتخابات � والسجن يتم بطريقة دميوقراطية وبحسب 
القانون � فإذا انتهت االنتخابات أطلقهم، والبعض يزور 
االنتخابات وبطريقة دميوقراطية، فالذين يش����رفون 
عليها كلهم حت����ت إمرته فيفعلون له ما يريحه، وكذا 
يفعل اآلخرون والكل يلعلع بحب الدميوقراطية ونزاهة 
االنتخابات التي جاءت به وجعلته يس����تمر الى آخر 
دقيق����ة في حياته.. أقول � مرة أخرى � انني ال أحتدث 
عن هذه االنتخابات ولكني أحتدث عن انتخابات بعض 
دول اخلليج التي أعتقد ان بعضها نزيه متاما واآلخر 
فيه قدر كبير من النزاهة، واألمل أن يكون نزيها بالكامل 

لكي نفخر بدميوقراطية اخلليج وأبنائه.
قبل االنتخابات يتبارى املرشحون في احلديث عن 
مش����اريعهم التي يعدون أنهم سيفعلونها عندما يتم 
انتخابهم، وكل واحد منهم يختار من تلك املشاريع ما 

يعتقد ان الناخبني بحاجة اليه!
مثا ف����ي البحرين حاليا حركة انتخابية نش����طة، 
ومرش����حون كثر تقدموا لها وكلٌّ يقول: انه سيجعل 

املواطنني أكثر سعادة من األميركان!
أحدهم يقول: سأعمل على زيادة الرواتب وحتسني 
االقتصاد، فيأتي آخر يزيد عليه قائا: أما أنا فلن أدع 
أحدا دون وظيفة! فيلتفت اليهم ثالث س����اخرا: واهلل 

ألعطني كل مواطن من املال 
م����ا يجعله غني����ا الى األبد 
وبطريقة ميس����رة ال تشق 
عليه! ويأتي رابع ليزيد عليه 
قائا: أنا سأجعل كل واحد 
منكم يفعل ما يشاء، ويقول 
ما يشاء، ويختار العمل الذي 

يشاء.. الخ.
الوعود االنتخابية هدفها إغراء الناخب البسيط لكي 
يعطي صوته ألحدهم، وبعد االنتخابات � وحسب التجارب 
� ينسى ذلك املرشح � أو معظم املرشحني � وعودهم وال 

يكاد يفعل شيئا إال ملصلحته الشخصية!
ومن هنا البد لكل ناخب أن يكون دقيقا جدا في اختيار 
الشخص الذي سيعطيه صوته، وعليه أن يختار من 

عرف بالصدق واألمانة وحب الوطن وخدمة أبنائه.
على الناخب أال يلتفت الى األش����ياء التي ال تفيده، 
فمثا: ليس من احلكمة أن أختار من ينتسب لطائفتي 
أو قبيلت����ي إذا لم يكن كفؤا للعمل، وليس من احلكمة 
أن أختار شيخا، أو معمما مهما كان كامه جميا إذا لم 
يكن قادرا على العمل وصادقا ومخلصا، فكم من معمم 
خل����ع صدقه ووعوده وانقلب على عقبيه بعد جناحه 

في االنتخابات ليعمل لنفسه وال شيء آخر!
إن عل����ى كل ناخب أن يتمثل قوله تعالى: )إن خير 
من اس����تأجرت القوي األمني(، فصفات املنتخب الذي 
يستحق االهتمام، القوة واألمانة، والقوة هنا ال تعني 
القوة اجلسمية فقط، بل هي قوة في الدين واألخاق، 
واحترام الكلمة، والوقوف في وجه الظلم واالستبداد، 
وكذلك األمانة في اليد واللسان وعدم االعتداء على املال 

العام أو اخلاص أو حقوق اآلخرين.
فم����ن كان قويا وأمينا يس����تحق أن نقف معه ألنه 
هو الذي س����يعمل بإخاص على تطوير بلده وتقدمي 

العون ملواطنيه.
أما أصحاب الوعود الكاذبة فهؤالء يجب أن ينبذوا 
مهما كانت درجة عاقتنا به����م ألن الصداقة والقرابة 
شيء مختلف جدا عن الوثوق بشخص إلدارة الوطن 

وهو ال يحسن ذلك.
 وكلما كان املواطن حكيما في اختيار مرشحه، كان 

أكثر إخاصا لوطنه ولنفسه.
malharfi@hotmail.com

وردني اتصال هاتفي من احدى 
القارئات أب���دت خاله امتعاضها 
واعتراضها الشديدين على كل ما 
الس���ابق املعنون  ورد في مقالي 
بكاتب »يخشى النساء وال يخاف 
احلكومة« الذي احتوى على وجهة 
نظر ورأي احد الزماء الكّتاب من 
قضية ارتفاع نس���بتي العنوسة 

والطاق في الكويت وسبب توجه الرجل الكويتي للزواج 
من غير الكويتية، وكيف أن املرأة الكويتية سبب في كل 
هذه املشكات بثرثتها و»حنها« كما أوردت على لسان 
زميلي الكاتب، وقالت املتصلة ال يساورني ادني شك في 
أن ما قرأته بني الس���طور في مقالتك ما هو سوى جتن 
واض���ح ومريع على املرأة الكويتية، وأن زميلك الكاتب 
نصير الش���قراوات، كما أسميته، تعرض لعقدة نفسية 
يعيشها، وهي عقدة يعيش���ها اغلب الرجال الكويتيني 

»الذين ال يعجبهم العجب وال الصيام في رجب«.
وأوضحت القارئة في معرض اتصالها الهاتفي الذي ورد 
بلهجة االحتجاج الشديدة أن زميلي الكاتب الذي أوردت 
رأيه في مقالتي لم يبد رأيه بكل جترد وكان رأيه شاما 
عاما، وفضا عن عدم ذكره ألسباب منطقية علمية لكي 
يكون هناك مجال للنقاش ملعرفة من هو املتهم احلقيقي 
في تلك القضايا، لذلك وأمام كل هذه القذائف التي قصفت 
بها املرأة الكويتية وجب علي االتصال لكشف املستور 
وتبيان حقيقة معاناة الزوجات الكويتيات من »تفلسف 

وغثا وعقد« أزواجهن.
وتقول املتصلة ان الرجل الكويتي رجل سلبي كسول 
»مال���ه خلق حتى يبدل اليت محترق في البيت« ناهيك 
عن عش���قه األبدي للنوم، تاركا خلفه كل حوائج بيته 
وزوجته وأبنائه لتتكفل امل���رأة وحدها بإجنازها، بدءا 
من توصيل األبناء للمدارس مرورا بش���راء ما يلزم من 
حوائج منزلية، انتهاء بتدري���س األبناء في ظل غيابه 

املستمر في الديوانية.
ومتضي املتصلة في حديثها س����اردة معاناة املرأة 
الكويتية التي ظلمها زميلي الكاتب نصير الشقراوات 

»حس����ب رأيه����ا«: مصيبة 
املرأة تك����ون أعظم لو كان 
زوجها من كتاب املعارضة 
فلو علمت املرأة قبل زواجها 
بأنها س����تقترن بكاتب من 
كتاب املعارض����ة لفضلت 
العنوسة على زيجة كهذه، 
فكاتب املعارضة، وحسب 
زعمها، رجل غارق في العقد النفسية يتملكه الغرور 
بصورة غريبة كثير الكام »قرقه« فما ان يتصل عليه 
نائب أو وزير أو وكيل أو حتى »فراش« في احلكومة 
اال وأزعج زوجته وق����ض مضجعها ليا في تفاصيل 
هذه املكاملة ناهيك عن حديثه على أن هناك من يترقبه 
من مسؤولني وقيادات تثني على ما يكتب من مقاالت 
وانه ميلك من الواس����طات، مدعيا أنه ينافس أعضاء 
مجلسي األمة والبلدي »وهو ال يستطيع نقل زوجته« 
وال ينتهي حديثه عند هذا احلد فهو يرى أنه من الكتاب 
املزعجني للحكومة املس����جلني في جهاز »امن الدولة« 
ويروي لها كي����ف أن آراءه »النارية« حترج احلكومة 
وتهز أركان مبناها لتس����هرها الليل مع النهار »ومحد 
ي����دري عن هوى داره« وال ينتهي عن هذا احلديث الى 
أن يدخل في سباته العميق ليطربها في شخيره املزعج 

املشابه آلرائه.
تخت���م املتصلة حديثها ف���ي انتقادها وانتقاد اغلب 
الزوجات من ظاهرة س���لبية يجب أن تناقشها »جلنة 
الظواهر السلبية في أس���رع وقت« وهي ظاهرة لبس 
وسير الرجل الكويتي »املكسر والفانيلة« داخل املنزل 
فهو يريد من الزوجة أن تكون »على سنقة عشرة« وهو 
في هذا املنظر البشع املقزز يذرع املنزل جيئة وذهابا.

للتوضيح: ليس هذا رأيي في كتاب املعارضة في الكويت 
وان كنت أعتق���د أن البعض منهم ينطبق عليه ما ذكر 
أعاه، ولكن هذا رأي قارئة اتصلت محتجة وقمت بنقل 
رأيها بتصرف بسيط مني، كما نقلت بتصرف أيضا حديث 
الكاتب نصير الشقراوات عن رأيه في املرأة الكويتية.
m.almashan@hotmail.com
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