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 لن أبرر ما تفعله بعض النســـوة 
بأزواجهن حيـــن إقدامهم على الزواج 
بأخرى أو الخيانة، لن أبرر الخطأ تحت 
أي بند من بنود المعاناة واأللم، لن أجعل 
ضمير تلك النسوة حين تحرق أو تقتل 
أو تخون أو تلقي بماء النار يرتاح في 
مكانه أو يطمئن قلوبهن، لن أتسامح 
أو أتعاطف مع أي منهن، لكن من جانب 
آخـــر لندخل في الالوعي لدى البعض 

منهن، غالبية نساء الكويت أصحاب األصل الطيب حفيدات رجال 
البحر من أهل جبلة وشرق الشريفات العفيفات وقفن وساندن 
أزواجهن خاصة في بدايات الزواج وبدايات العمل، ســـاهمن في 
الراتب والوقـــت والجهد، حافظن على البيت واألبناء، درســـن 
وعملن في خدمة الزوج واالبن كزوجة وأم وخادمة وسائق، بل 
إن قلت إنهن دللن الزوج، وهذا خطأهن، حيث تركن له اإلحساس 
بعدم المسؤولية وأوجدن له الفراغ فصال وعبث، عندما وجدها 
امرأة للبيت تحمل االسم واالبن، وسار بعيدا يبحث عن المسلية 
والخليلة، المتعطرة والعابثة، أراد الجمع بين االثنتين، التعب 

لألولى والراحة للعشيقة والمحبوبة.
  قال لي أحد الســـعوديين يوما إن المرأة الكويتية مســـكينة 
بينما المرأة الســـعودية تعيش كاألميرة، ربما قصد ذاك الرجل 
أن مـــا تعانيه المرأة الكويتية نتيجة ما حصلت عليه من حرية 
خاصة فيما يخص موضوع قيادة السيارة، لذا فيا نساء المملكة 
السعودية اتعظن وخذن من هذه التجارب معيارا لخسارات عدة 

من أقساها ضياع الزوج وحرقة القلوب واألعصاب.
  المرأة عموما حين تخلص وتخاف اهللا في بيتها وتتقي اهللا 
في كل ما يتعلـــق بالبيت بما فيه من زوج وأبناء ومال، البد أن 
تشعر بالظلم حين يخون الزوج أو يتزوج بأخرى، وإن تفاوتت 
ردات الفعـــل إال أن النهاية واحدة أال وهي هدم البيت وتشـــريد 

األسرة.
  نقاش قديم دار بيني وبين العديد من األسر الكويتية والمصرية 
أقر الجميع بأن المرأة الكويتية من أفضل نســـاء الوطن العربي 

من خالل تجارب هذه الجالية معها.. فهي 
تحمل صفات عـــدة من أفضل الصفات 

المطلوبة في النساء.
  لكن حيـــن تطالعنـــا الصحف بين 
فترة وأخرى عن جرائم قتل بيد نساء 
كويتيات في حـــق األزواج لهي حاالت 
فردية ونتيجة لضغوطات عدة. مازلت 
أقول إنني ال أبرر لكن لنقلب الموازين 
لو كان الرجل هو من تعرض لمثل هذه 

المواقف، ماذا سيكون شعوره؟
  أعرف رجاال يرغبون في تصيد أي زلة على زوجاتهم، حتى يبدأ 
باإلهانة والتجريح والشعور باالنتصار، إنه مرض نفسي بحاجة 

لعالج، الشعور بالقوة والحصول على نشوة االنتصار.
  القتل مرفوض والتشويه مرفوض، لكن اإلحساس بالظلم أشد 
وطأة، االنكســـار من الداخل بفعل زواج آخر أو خيانة، الخروج 
من دائرة األمان والغوص في وحل الخوف والشك وعدم األمان. 
ربما تختلف ردود الفعل لدى نساء العالم أجمع فهناك من ترضى 
بما قســـمه اهللا لها وتقبل باألمر المفـــروض وتصبر على هذا 
البالء، وهناك من ترفض وتشتري نفسها فتطلب الطالق وترحل 
تاركـــة للرجل حياته األخرى وعبثه، وهناك من ترفض وتعاند 
وتكابر وتحارب من أجل اســـترداد الحق المغتصب، وهناك من 
تعيث فسادا في األرض مطبقة مبدأ السن بالسن والبادي أظلم 
فتدخل نفق الخيانة المظلم، وهناك من تفقد األعصاب فتمرض 
أو تجن أو تموت فتخســـر نفسها، وهناك من تشعر بأنها تملك 
قوة االنتقام فتقتل أو تحرق أو تشوه، ردود أفعال متفاوتة كلها 
تصـــدر عن تربية أو دين أو خلق أو مقدرة نفســـية، لكن يظل 

الخائن هو السبب.
  التعاطـــف مرفوض مع من تحيد عن الصواب لكن في الوقت 
نفسه ال نملك أيضا أن نتعاطف مع الزوج المغدور به أو المقتول 
أو المشوه، فالمرأة كائن وإنسان والتطاول عليها أمر قاس، خاصة 

إذا كانت ممن يخفن اهللا في بيوتهن.
  Kalematent@gmail.com 

 من العيب ان يستخدم النائب سوء املفردات ضد زميله 
إذا ما اختلف معه في الرأي ويصفه بأوصاف يأبى اللسان 
عن نطقهـــا، وعلى من طالب بإصالح العملية التربوية 
ان يتجه مبطالبته لنواب املجلس إلصالح ألفاظهم أوال، 
فـــال نريد للجيلني احلاضر والقـــادم ان تكون قدوتهما 

هؤالء النواب.
  أما األغلبية النيابية التي تتم املطالبة بحل املجلس 
بسببها، فنحن نحيي مواقفها الشجاعة ونشد على أيديها 
خلدمة وطنها، وندعوها للوقوف ضد كل ما تواجهه من 
هجوم ألجل البالد والعباد، متمنني لهم الصبر والتوفيق 
والنجـــاح، ليس ألنهم حكوميون، كمـــا يحلو للبعض 
وصفهم أو تسميتهم بل ألن كل مطالبات الطرف اآلخر 

غير عقالنية وبها نفس رائحة املساومة والتحدي.
< < <  

  الحقيقة

  بعض الكّتاب يكرهون ســـماع احلقيقة وينزعجون 
منها إذا كانت عكس رغباتهم فهم ال يريدون سماع إال ما 
يتبنونه من آراء، وإذا ما مت طرح احلقيقة حول موضوع 
يخالف اجتاهاتهم تراهم يسارعون إلى حتريف وتأويل 
الكلمـــات ليخرجوا مبعنى آخر لـــم يقصده الكاتب وال 
يكتفون بذلك التزوير ودمغ احلقائق بل تأخذهم العزة 
باإلثـــم فيكيلون االتهام والتطـــاول ويجندون أقالمهم 
للهجـــوم على كل من يتحدث مبوضوعية ويعري زيف 
الباطل ويكشـــف احلقائق كما هي، وإزاء هذا الواقع املر 
نـــرى فريقني من الكّتاب األول يتحاشـــى طيور الظالم 
ويتكلم بالعمومية ويجامل كثيرا حتى ينأى بنفسه عن 
النقد واأللسن فيخرج عن مبادئه ويفقد مصداقيته أمام 
اجلميع، والفريق اآلخر ال يخشى لومة الئم في قول احلق، 
يتسلح باإلميان وحب الوطن فيعري الباطل ويتمسك 
بقول احلقيقـــة كما هي، ال يحيد عـــن ثوابته ومبادئه 
وينحي املجاملة جانبا حينما تعترض طريق احلقيقة، 
وان تعرض للؤم اآلخرين إال ان اميانه باهللا ال يتزعزع 

وشمس احلقيقة هي التي تسطع في النهاية.
< < <  

  مواقف الجامعة

  ملاذا تطلب وزارة التربية والتعليم العالي من وزارة 
األشغال بناء مواقف متعددة األدوار على ساحة املواقف 
الداخلية بجامعة الكويت في اخلالدية تخفيفا للضغوط 
التي تتســـبب فيها احلركة املرورية على أهالي املنطقة 
بسبب تزاحم الطلبة على املواقف بالساحات والطرقات 
الفرعيـــة ولرفع املعاناة عن جيرانهـــم من أهل املنازل 

املقابلة.
< < <  

  المتعوس

  حال بعض األشخاص عندنا ينطبق عليها املثل الذي 
يردده االخوة املصريون «إلتم املتعوس على خايب الرجا» 
فســـبحان اهللا ما ان يخرج أحدهم عن أصول املخاطبة 
ويبدأ بالتطاول اال وجتد هناك من يحاكيه ويندمج معه 
رغم االختالفات فيما بينهما في املبادئ والفكر واألهداف، 
ومـــع ذلك فإن ملة املتعوس على أخيـــه خايب الرجا ال 
تشكل شـــيئا في احلياة العامة وهم كزبد السيل الذي 

يذهب جفاء ويبقى ما ينفع الناس في األرض.
  رب اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا. 

 املجزرة البربرية البشـــعة التـــي ارتكبها ارهابيون 
مجرمـــون اليعرفون من الدين شـــيئا وال ميتلكون من 
الرحمة واالخالق واملشاعر االنسانية النبيلة شيئا، والتي 
اسفرت عن قتل وازهاق أرواح العشرات من رجال الدين 
واملصلني في كنيســـة سيدة النجاة في بغداد، هي حدث 
محزن وفظيع وال انساني ومأساوي، ال ميكن ألي انسان 
عاقل ان يتقبله، فكل االديان واملعتقدات حترم االعتداء 
على االبرياء واملساملني والعّزل، بل وفي االسالم يكون الدم 
البريء هو اول ما يحاســـب عليه الشخص يوم القيامة 
قبل اعماله وعباداته وقبل كل شيء، واالسالم ايضا يحرم 
بشدة االعتداء على غير املسلمني املساملني وعلى اعراضهم 
وممتلكاتهم ان عاشوا وسط املسلمني خاصة ان هذه االيام 
تعيش كثير من االقليات االسالمية وسط املجتمعات غير 
االسالمية فيصبحون هدفا سهال وواضحا لردات الفعل 

على ارهاب بعض احملسوبني على املسلمني!
  ان احلياة أوجدت جلميع البشر ومن اوجدها وخلقها 
هو وحده صاحب احلق في محاسبة البشر على معتقداتهم 
وســـلوكهم وال يحق ألي كائن ان ينوب عن اخلالق في 
محاســـبة غيره من الناس، فكل له طريقته في االتصال 
بربه وكل ميتلك حرية االعتقاد، وكل من ال يستسيغون 
هذا الـــكالم او ال يقبلونه ـ عليهـــم ـ القبول بأي افعال 
مزعجة ان تعرض لها املســـلمون الذين يعيشون وسط 
مجتمعات غير اســـالمية، وعليهم اال يولولوا ويحتجوا 
ويصيحوا مبجرد تعرض اي مسلم ألذى في بالد وبلدان 

غير املسلمني!
  ان كل نقطـــة دم لبريء تســـفك وتســـال في جرائم 
االرهابيني تصبح سما وعلقما وعظما في حلوق كل من 
يروج ويدعـــم ويخطط وينفذ لالرهاب، وفي حلوق كل 
من يفرح جهرا او همسا او بداخل نفسه املريضة جلرائم 

االرهابيني وأفعالهم القذرة!
  والرحمة والراحة دائما وابدا لكل روح ونفس بريئة 
تذهب ضحية الرهاب بشـــع ميارســـه اشـــرار مجانني 
ومتعصبون وبشـــعون ومنزعو الرحمـــة وال يعرفون 
شيئا عن التسامح، وحاقدون دوما على البشر املساملني 

في هذا العالم.
  Mike١٤٨٠٦@hotmail.com 

 المواطن علي الجابر األحمد 

 اإلصالح 

 الوطن ثم الوطن ثم المواطن

 مخلد الشمري

 بشاعة منزوعي الرحمة!

 رؤية

 هيا علي الفهد

 نساء
  مفجوعات 

 كلمات 

 إلى وقت قريب كانت مختلف األوساط 
مبا فيهـــا البرملانية جتمع تقريبا على 
تدني لغة احلوار حتـــت قبة عبداهللا 
السالم، وهذا األمر أصبح من املسلمات، 
خصوصا عندما يقّيم أي منا أداء أعضاء 
البرملان وتصنيفهم وفقا ملعيار من ميثل 
األمة حقا ومن ميثل عليها، ولكن اإلضافة 
اجلديدة هنا هي ما حصل في اجللسات 
األخيرة حيث تبني ان معظمنا مخطئ في 
اختصار وصفه حلوارات بعض النواب 
بأنها قد تدنت فقـــط، فتلك احلوارات 
واملساجالت األخيرة بني النواب أنفسهم 
أثبتت وباأللفاظ التي يعف قلمنا عن 
ذكرها أن لغتهم لم يصبح لها قاع أصال 
حتى تتدنى باجتاهه وإمنا أصبحت لغة 
للسقوط احلر نحو األسفل غير املعلوم، 
فلم تعد هناك حـــدود أخالقية رادعة 
في ســـلوك بعض النواب متنع متادي 
وتطاول بعضهم على اآلخر، وهنا قد 
يثـــور التبرير املعتاد عندهم، اللي بدأ 

بالغلط يتحمل اللي يجيه!
  يعنـــي حال بعض النـــواب وحال 
املراهقني، مع االحترام الواجب لعقلياتهم، 
واحد، ويبقى الفرق بينهم أن املراهقني 
بحكم املرحلة العمرية قد يكون لديهم 
بعض القصور في فهم صورة الواقع من 
بعض الزوايا، ولكن التجارب كفيلة بأن 
تصقلهم مع تقدمهم في السن واكتسابهم 
للمهارات، أما بعض النواب فإن مراهقتهم 
سياسية وبامتياز، ويؤكد ذلك قفزهم 
املتكرر على احلواجز واملوانع األخالقية 
واختصار قراءاتهم للواقع على زوايا 
تصفية احلسابات وإلغاء اآلخر، األمر 
الذي قد يحول دميوقراطيتنا إلى عبث 
وأولوياتنا الوطنية إلى أوهام وكل ذلك 
بفعل لغة التخاطب بني النواب والتي 
أصبح من أبسط مفرداتها «إللي خابرينه» 
والتي تســـتخدم عادة للتسخني فقط 
قبل بداية جولة الردح اللفظي املعتادة 
فاالنعقاد الثالث والذي من املفترض أال 
يضيع من وقته إال فترات االســـتراحة 
والصالة لكثرة امللفات وحساســـيتها 
في هذه املرحلة استهل اعماله بأوصاف 
وعبارات تتكلم عن كل شيء إال القضايا 

املفترض مناقشتها.
  ال نريد ان نأخذ نائبا بجريرة آخر 
ولكن املسألة جتاوزت كل احلدود ولم 
نعد نرصد إال الصور املشوهة عن أداء 
النواب ألنه باختصار ليس هناك شيء 
قابل للرصد واملتابعة غيرها، لذلك أصبح 
اجلميع ملزما وفي هذه املرحلة حتديدا 
بضبط سلوكه وألفاظه وهذا إن كانوا 
فعال عازمني على اإلجناز، فالتنمية لن 
تتحقق باخليازريـــن و(......)، وأنتم 
بكرامة، فكالهما ذو آثار مؤذية وتراها 

مصخت واهللا عيب.
  Ali_alqallaf_٧٥@hotmail.com 

 تراها مصخت.. واهللا عيب

 علي القالف

 من ثقب الباب

 بعد نشر موقع ويكيليكس وثائق تتعلق بفضائح احلرب في العراق 
وأفغانستان صرح الزعيم الســـوفييتي السابق غورباتشوف بأن قوات 
التحالف بزعامة الواليات املتحدة ال ميكنها حســـم احلرب في أفغانستان 
لصاحلها وليس أمامها غير اللجوء الى احلل السياسي ومغادرة افغانستان 
وترك األفغان وشأنهم.هذا التصريح من غورباتشوف هو مبثابة نصيحة 
من مجرب فشل جيشه الذي استعمل جميع وسائل القمع واألعمال الوحشية 
في إخضاع الشـــعب األفغاني على مدى عقد مـــن الزمن لكنه اضطر في 

النهاية الى االنسحاب املفاجئ من االراضي األفغانية.
  وتقف املستشارة األملانية ميركل قريبا من موقف غورباتشوف حيث 
ترى ان الشعب األفغاني بحاجة الى اخلدمات االنسانية والى البنية التحتية 
وتوفير فرص العمل وليس إلى إشـــاعة جو العســـكرة واحلرب التي لن 

تؤدي الى كسبه والتقرب إليه.
  ولألسف فإن خيار احلرب وليس السالم هو الغالب في أفغانستان ولك 
ان تتساءل الى متى ميكن ان تستمر هذه احلرب وقد دخلت عامها العاشر 
دون نتيجة؟ وكم عدد األبرياء من أبناء الشـــعب األفغاني الذين يجب ان 
يذهبوا ضحية هذه احلرب الفاشلة قبل أن تضع احلرب أوزارها؟ ثم أين 
هو مبدأ اخليار السياسي أو احلل السلمي الذي دائما ما يؤكد عليه املجتمع 
الدولي وتتبناه األمم املتحدة؟ ويفترض بعد نشر ويكيليكس وثائق عن 
تورط ميليشيا رئيس الوزراء العراقي املنتهية واليته وحليف إيران نوري 
املالكي في اعمال انتقامية ضد العراقيني ان تتالشى فرص اعادته لرئاسة 
الوزراء امام خصمه اياد عالوي الذي فازت قائمته العراقية في االنتخابات 
املاضية لكن من املؤكد أن إصرار املالكي على رئاسة الوزراء بهذه الطريقة 
يعكس حالة من توافق اميركي ـ إيراني على الوضع السياسي احلالي في 
العراق وكذلك في افغانستان بعد انكشاف فضيحة تدفق املال اإليراني الى 
مكتب الرئيس األفغاني كرزاي حليف البيت األبيض وان سياسة االحتواء 
االميركي إليران قد فشـــلت وحلت محلها سياسة التوافق التي يخشى أن 

تنتقل عدواها الى لبنان. 

 سلطان إبراهيم الخلف

 تخبط أميركي
  في أفغانستان والعراق 

 فكرة

 تتطـــور وتتنـــوع الخدمات التـــي تقدم 
للمسافرين في الطائرة من اجل مزيد من الراحة 
والمتعة اثناء الرحلة، وتتنافس خطوط الطيران 
في ذلك، لكن تسلط بكاء طفل او مجموعة اطفال 
اثناء الرحلة يفســـد ذلك تماما عندما ال تفلح 
الحيل في اسكات عويله وصراخه، سواء بسبب 
الدلع او وجع االذن بســـبب االرتفاع الشاهق 
او اي سبب آخر، خاصة في الرحالت الطويلة 
التي يروق للمسافر ان ينعم خاللها بشيء من 
النوم! لكن ما اعدل هذا االزعاج فإنه يساوي 
بين كل درجات الركاب من الدرجة االولى الى 
السياحية، فهم يتوزعون بينهم يؤزونهم أزا 
ال تفيد معها سماعات وال سدادات اذن، وياليت 
تبتكر شركات الطيران ابداعات لتطييب خواطر 
المسافرين كأن تخفض اسعار تذاكر الطائرات 
التي عليها مسافرون اطفال وترفع اسعار تلك 
التـــي من دون اطفال او درجة خاصة لهم مع 
عوائلهم فيها شـــيء من الرعاية والتسليات 
والمسكنات.. الخ، ولعل زميلنا الطيار سامي 

النصف يفيدنا في هذا الشيء.
  لكن عندما وصلنا الى الكويت كان ازعاج 
صراخ الكبار اشد لدرجة التشابك اختلط فيها 
الحق بالباطل، لكن االلم اشد عندما يريد كل 
منهم ان يختطف الطائرة ويوجهها حســـب 
اجندته، والمســـافرون فيها يتساءلون متى 

تهبط الطائرة وتستقر على بر االمان؟!
  a.alsalleh@yahoo.com 

 عبدالهادي الصالح 

 طائرة وإزعاج! 
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