
محلياتالجمعة  17  ديسمبر  2010   6

الفالح: الملتقى القرآني األول االثنين المقبل

أسامة أبوالسعود
أعلن وكيل وزارة األوقاف والشؤون االسالمية 
د.عادل الفالح عن تنظيم إدارة شؤون القرآن الكرمي 

للملتقى القرآني األول.
وقال د.الفالح ان امللتقى س���يكون حتت عنوان 
»الريادة في حتفيظ وتعليم القرآن الكرمي«، وحتت 
شعار »الشراكة في خدمة القرآن« ويقام في السابعة 
من االثنني املقبل مبسجد الدولة الكبير وسوف يحظى 

امللتقى بحضور العديد من املس���ؤولني من وكالء 
مساعدين ومديري إدارات إضافة الى رؤساء مراكز 
حتفيظ القرآن الكرمي في الكويت إضافة الى مجموعة 
من كبار القراء في العالم اإلسالمي واملهتمني بعلوم 
القرآن الكرمي وحتفيظه وبعض الطلبة البارزين في 
احلفظ والتجويد إلثراء احللقات النقاشية وكذلك 
وجود مجموعة من اللجان واملبرات واملؤسس���ات 
القرآنية، وبعض املهتمني بالقرآن الكرمي وعلومه.

أسامة أبوالسعود
وجه رئيس بعثة احلج الكويتية د.خالد املذكور الشكر للمسؤولني 
في اململكة العربية السعودية الشقيقة لتسهيل امور احلجاج خصوصا 
في منى وعرفات لهذا املوس���م ولفرق بعثة احلج الكويتية، مشيرا 

الى ان كل فريق كان يعرف املهام املناطة به.
واض���اف د.املذكور خالل حفل تكرمي وفود بعثة احلج الكويتية 
الذي اقامته وزارة االوقاف مساء امس االول مبسجد الدولة الكبير 
ان فري���ق وزارة االوقاف نظم حمالت احلج واحلجيج، موضحا ان 
الفري���ق الصحي عمل بكل جهد وقدم خدم���ات جليلة للحجاج في 

منى وعرفات.
وفيما يتعلق بأزمة الطيران التي عانى منها احلجاج الكويتيون 
مما تسبب في انتظارهم الكثر من 12 ساعة اوضح املذكور: لقد فوجئنا 
بهذه االزمة فخاطبت املسؤولني في الكويت وحتدثت مع نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح والذي اتصل 
شخصيا باملسؤولني في السعودية حلرصه الشديد على سالمة حجاج 
بي���ت اهلل من مواطنني ومقيمني على ارض الكويت لتوفير طائرات 
تنقل احلجاج الى ارض الوطن رغ���م كثرة عدد احلجاج كما ذكرنا 

سابقا حتى مت انفراج االزمة وتابع الطيران عمله بنقل احلجاج.

وليد الشعيب

محمد الكوس

د.الهاجري يكّرم أحد الفائزين من الكويت

د.عادل الفالح خالل املؤمتر الصحافي

)قاسم باشا( د. خالد املذكور مكرما احد اعضاء بعثة احلج  

المذكور: فوجئنا بأزمة الطيران لدى عودة الحجاج
 ومحمد الصباح سّهل الحل باتصاالته مع السعودية

»األوقاف« كّرمت وفود بعثة الحج لهذا العام

الكوس: واجبنا حب آل البيت من غير إفراط وال تفريط
احلسني وهو طفل ويقول لعمر 
انزل من على منبر ابي فينزل عمر 
ويأخذ احلسني ويحمله، وعندما 
تأتي الغنائم من فارس فأول من 
اعطى من هذه الغنائم احلس����ن 
واحلس����ني ملاذا؟ وعندما صارت 
محنة عثمان بن عفان الشهيد خرج 
احلسن واحلسني يدافعون عنه 
وعلي يرمي اخلوارج دفاعا عن 
عثمان، وعندما قتل الزبير يأتي 
قاتله الى علي فرحا فيقول علي 
بش����روا قاتل ابن صفية بالنار، 
واستش����هد التميم����ي بأح����داث 
تاريخية كثيرة جمعت محبة اآلل 
واالصحاب مبا فيه تسمية احفاد 
علي ÿ بعمر وعثمان وابوبكر 
فهل سمعنا هذه االسماء تسمع في 
كربالء، بل نسمع اسماء السيوف 
وال تذكر اسماء احلسن واحلسني 
وجعفر الصادق فقرابة 20 رجال من 
آل بيته سمي باسم عمر، وهذا يدل 

على احلب والوفاء والوالء.

العطرة احلس����نة؟ البد ان تذكر 
صورت����ه بكام����ل جوانبها وان 
نظهر عبادتهم هلل وتبرؤهم من 
االفتراءات واظهارهم انهم بش����ر 

وليسوا بآلهة.

الحب بين اآلل واألصحاب

وتن���اول ممث���ل مب���رة اآلل 
واالصحاب الداعية علي التميمي 
عالقة احلب بني اآلل واالصحاب 
وان العالق���ة بينهم كانت عالقة 
حب ووالء وليس���ت عالقة عداء 
كما يدعي البعض، واستشهد مبا 
 ÿ كان يقوم به ابوبكر الصديق
وعمره 60 عاما يحمل احلس���ن 
ويضحك قائال ش���بيهي وليس 
شبيه علي فيضحك علي، وكان 
علي يصلي مع ابي بكر الصديق 
رض���ي اهلل عنهم���ا وكان عمر 
بن اخلطاب يتخ���ذ عليا وزيرا 

ويستشيره في كل معضلة.
واس����تطرد قائال: عندما يأتي 

فكما وضعت 500 ألف رواية كذبا 
وزورا على علي ÿ فعلينا ان 
نظهر الصورة املشرقة عنهم التي 
اختصرت فأين جهاد احلسني في 
القسطنطينية واين جهوده؟ وأين 
كرمه وأي����ن تواضعه واخالقه؟ 
وكذلك ابناء علي واحفاد احلسن 
واحلسني اين هذه الصورة املشرقة 

جامعة الكويت. وأكد د.الهاجري ان 
من ثمرات هذه املسابقة االلكترونية 
التي تقيمها كلية الشريعة ألول مرة 
على هذا املس���توى بيان وسطية 
االسالم على مستوى جامعة الكويت 

والكليات ككل.

وبالتنس���يق مع ادارة التخطيط 
بجامعة الكويت، عناية كبيرة لبيان 
ما يتعلق مبحاربة الغلو والتطرف 
واإلرهاب. وأشار د.الهاجري الى ان 
كلية الشريعة تصدت لهذا األمر على 
مستوى الكويت بكونها احدى كليات 

ليلى الشافعي
أك���د عمي���د كلية الش���ريعة 
والدراس���ات االس���المية د.مبارك 
الهاجري ان من ثمرات املس���ابقة 
االلكترونية األولى بيان وسطية 
االسالم على مستوى جامعة الكويت 
الثانوية،  ب���ل وطلب���ة  واملعاهد 
وأوضح خالل حفل تكرمي الفائزين 
في املسابقة االلكترونية األولى التي 
نظمتها كلية الشريعة والدراسات 
االس���المية على مس���توى العالم 
وبجميع اجلنسيات وشارك فيها 
90 شخصا وأقيمت حتت رعايته 
وبشعار »اإلسالم دين الوسطية« 
ان هذا الدين يس���ر لقوله تعالى 
)وكذلك جعلناكم أمة وسطا(، وقد 
اخذت كلية الشريعة على عاتقها 
العظيم  الدين  اظهار محاسن هذا 
ومن هذا املنطل���ق اولى املجلس 
األعلى للتخطيط والتنمية بالكويت 

فأذهب عنه����م الرجس وطهرهم 
تطهيرا، وقد سألوا النبي من هم 
اهل بيتك قال: »الذين حرمت عليهم 
الصدقة«، مشيرا الى ان آل علي 
ابنائه وليس احلصر  من جميع 
في احلسن واحلسني وذكر الكوس 
ابناء احلسن واحلسني جميعا ومن 

يدخلون في آل بيت النبي ژ.
اكد  وع����ن واجبنا نحوه����م 
الكوس: ان نحبهم احلب الشرعي 
من غير افراط وال تفريط وال غلو، 
كم����ا نحب النب����ي ژ وال نغلو 
فيه.. قال النبي ژ »ال تطروني 
كما اطرت النصارى املسبح ابن 
مرمي« ووصية النبي وأهل السنة 
واجلماعة احب اهل البيت والدفاع 
عنه����م وتوقيرهم بخالف الغالة 
الذي����ن كّفروا عائش����ة ورموها 
بالفاحشة وكفروا حفصة، ومن 
 ÿ الغالة من كف����روا العباس
وكفروا زيد بن علي بن احلسن 
وغيرهم فواجبنا ان ندافع عنهم 

ليلى الشافعي
حتت شعار »حب ألقى به ربي« 
نظمت كلية الشريعة والدراسات 
االسالمية ندوة في اسبوعها الثقافي 
بعنوان »الصحابة والقرابة« حاضر 
فيها كل من الداعية محمد الكوس 
التميمي والكاتب  والداعية علي 

مرزوق الهيث.
ف����ي البداي����ة تن����اول االمام 
ب����وزارة االوق����اف  واخلطي����ب 
والشؤون االسالمية الداعية محمد 
الك����وس »ما هو واجبنا جتاه آل 
البيت؟«، موضح����ا ان اهل بيت 
النبي ژ هم اشرف الناس على 
النبي  ازواج  وجه االرض فه����م 
امهات املؤمنني رضوان اهلل  ژ 
عليهم، مستشهدا باآليات القرآنية 
واالحاديث النبوية الشريفة التي 
تبني فضلهم، مش����يرا الى ان آل 
بيت النبي ژ زوجاته ثم اكمل 
النبي ژ عليا واحلسن واحلسني 
وفاطمة وقال اللهم هؤالء اهل بيتي 

»حب ألقى به ربي« ندوة عن الصحابة والقرابة نظمتها جمعية كلية الشريعة

خطبة الجمعة: وجوب السمع والطاعة لألمير في العسر واليسر

املدمرة، واالمراض االجتماعية 
الفتاك���ة التي تأتي على بنيان 
القواعد، وحتوله  املجتمع من 
الى مجتمع صراع دائم، وتفكك 
مستمر، واحن متكاثرة وفئات 
متناحرة. وويل للمجتمع يومئذ 
املتفرجني من بعد،  اعدائه  من 
حيث س���يكون لقمة س���ائغة 

لهم.
أيها األحبة.. إن مما ينبغي 
التأكي���د علي���ه والتذكير به، 
السيما عند ظهور بوادر الفتنة، 
وجوب الس���مع والطاقة لوالة 
أمر املس���لمني، اذ هو أصل من 
اصول العقيدة الصحيحة، فال 
دي���ن اال بجماع���ة وال جماعة 
إال بإمامة وال إمامة اال بس���مع 
وطاعة، وقد كان السلف يولون 
هذا االمر اهتماما خاصا نظرا ملا 
يترتب على اغفاله أو اجلهل به 
من الفساد العريض في العباد 

والبالد.
عب���اد اهلل.. يق���ول احلق 
س���بحانه )يا أيها الذين آمنوا 
أطيعوا اهلل وأطيعوا الرسول 
وأولي األمر منكم فإن تنازعتم 
في ش���يء ف���ردوه ال���ى اهلل 
والرس���ول إن كنت���م تؤمنون 
باهلل والي���وم اآلخر ذلك خير 

وأحسن تأويال(.
قال ابن عطية في تفسير هذه 
اآلي���ة: »ان اخلطاب موجه الى 
الرعية فأمر بطاعته عز وجل 
أوامره ونواهيه،  امتثال  وهي 
وطاعة رسوله وطاعة االمراء«. 
وقال النووي رحمه اهلل تعالى: 
املراد بأولي األمر من أوجب اهلل 
طاعته من الوالة واالمراء، هذا 
قول جماهير السلف واخللف من 

املفسرين والفقهاء وغيرهم.
فاآلي���ة دالة عل���ى وجوب 
السمع والطاعة لوالة االمر في 
غير معصية اهلل عز وجل، كما 
أشارت الى ذلك السنة الشريفة، 
فقد أخرج البخاري ومسلم في 
صحيحيهما عن عبداهلل بن عمر 
رضي اهلل عنهما عن النبي ژ 
أنه قال: »على املرء املسلم السمع 
والطاعة فيما أحب وكره اال أن 
يؤمر مبعصية، فإن أمر مبعصية 

فال سمع وال طاعة«. 
وهذا يعني ان س���مع كالم 
احلاكم وطاعته واجب على كل 
مسلم س���واء أمره مبا يوافق 
طبعه أو لم يوافقه بشرط أال 
أمره بها  يأمره مبعصية، فإن 
فال جتوز طاعته، لقوله ژ في 
احلديث اآلخر: »ال طاعة ملخلوق 
في معصية اخلالق«، وال يفهم 
من ذلك انه اذا أمر مبعصية فال 
يسمع له مطلقا في كل أوامره، 
بل يسمع له ويطاع مطلقا اال في 

املعصية فال سمع وال طاعة.
وقد أخرج اإلمام مسلم في 
 ÿ أبي هريرة صحيحه عن 
قال، قال رسول اهلل ژ: »عليك 
الس���مع والطاعة في عس���رك 
ويسرك ومنش���طك ومكرهك 
وأث���رة عليك«. أي جتب عليك 
طاعة والة االمور فيما يش���ق 
وتكرهه النف���وس وغيره مما 
ليس مبعصية في حالتي الرضا 
والس���خط والعس���ر واليسر 

واخلير والشر.
قال عمر بن اخلطاب ÿ: »ان 
ظلمك )أي ولي األمر( فاصبر، 
وان حرمك فاصبر«، وقال النبي 
ژ ألبي ذر: »اصبر وان كان عبدا 

حبش���يا« وعن بعض السلف: 
»اس���مع واطع وان جلد ظهرك 

وأخذ مالك«.
معاشر املؤمنني.. إن سلف 
هذه األم����ة كانوا يدركون هذا 
االص����ل العظي����م، ويطبقون 
هذا املنهج القومي مع والة أمر 
املسلمني، فهذا اإلمام أحمد بن 
حنبل امام أهل الس����نة رحمه 
اهلل، يعذب في اهلل ويس����جن 
القرآن  ويضرب ليقول بخلق 
وهو خالف عقيدة أهل السّنة 
واجلماعة، اذ ان القرآن هو كالم 
اهلل ليس مبخلوق والكالم صفة 
من صفات اهلل عز وجل حتى 
ج����اءت املعتزلة وقالت بخلق 
القرآن واعتقد خليفة املسلمني 
آنذاك به����ذه العقيدة واختبر 
الناس عليها ومع ما جرى لإلمام 
أحمد بن حنبل، فعندما جاءه 
نفر من فقهاء بغداد وشاوروه 
في ت����رك الرضا بإمرة الواثق 
)اخلليفة آنذاك( وسلطانه الذي 
أظهر القول بخلق القرآن ودعا 
اليه وأمر بتدريسه للصبيان 
في الكتاتيب وقرب من القضاة 
وغيره����م من قال ب����ه وعزل 
وأبعد من خالفه، فأنكر عليهم 
االمام احم����د وأكثر من نهيهم 
ع����ن ذلك، وق����ال: »ال تخلعوا 
يدا من طاعة، وال تشقوا عصا 
املسلمني وال تسفكوا دماءكم 
وال دماء املسلمني معكم، انظروا 
في عاقبة أمركم، وال تعجلوا« 
وقال رحم����ه اهلل، قال النبي 
ژ: »إن ضرب����ك فاصبر، وان 
حرمك فاصبر، وان وليت أمره 

فاصبر«.
وأما شيخ االسالم ابن تيمية 

رحمه اهلل الذي عاش في زمن 
كانت السلطة فيه لديها قصور 
وتقصير بني، بل انه رحمه اهلل 
أوذي من قبل السلطة بسبب 
تقريره ونش���ره لعقيدة أهل 
الس���نة واجلماعة ورده على 
الفرق الضالة، وسجن بسبب 
ذلك مرارا حتى مات محبوسا 

بقلعة دمشق.
 ومع ذلك كان شديد التحذير 
من اخلروج على الوالة ونزع 
اليد من الطاعة فقال رحمه اهلل: 
»ولهذا كان املشهور من مذهب 
أهل السنة أنهم ال يرون اخلروج 
على األمة وقتالهم بالسيف، وان 
كان فيهم ظلم، كما دلت على ذلك 
االحاديث الصحيحة املستفيضة 
عن النبي ژ، ألن الفس���اد في 
القتال والفتنة أعظم من الفساد 
احلاصل بظلمهم بدون قتال وال 
فتنة، فال يدفع أعظم الفس���اد 
بالتزام أدناهما، ولعله ال يكاد 
يعرف طائفة خرجت على ذي 
سلطان اال وكان في خروجها من 
الفساد ما هو أعظم من الفساد 

الذي أزالته«.
فإن كان هذا ش���أن العلماء 
م���ع مخالفيهم م���ن الوالة في 
الدين والشرع، فكيف  مسائل 
بحالنا اليوم ونحن نتعامل مع 
قضايا دون املعتقدات واملسائل 

الشرعية.
عباد اهلل، ان احلكمة في األمر 
بطاعة ولي األمر عظيمة، فبطاعته 
تتفق الكلمة، ومبعصيته تتفرق، 
وكم���ا ان طاعته فيها مصلحة 
الدين والدنيا فإن في مخالفته 
فساد الدين والدنيا، وكما أن اهلل 
سبحانه قد أمر بطاعة األمراء 

والوالة أمر كذلك بالنصح لهم 
كما قال رسول اهلل ژ: »الدين 
النصيحة،  الدي���ن  النصيحة، 
الدين النصيح���ة. قلنا: ملن يا 
رسول اهلل؟ قال: »هلل ولكتابه 
ولرس���وله وألئمة املس���لمني 
وعامته���م«. ق���ال احلافظ ابن 
رجب احلنبلي: وأما النصيحة 
ألئمة املسلمني: فحب صالحهم، 
ورشدهم وعدلهم، وحب اجتماع 
األمة عليهم، وكراهة افتراق األمة 
عليه���م، والتدين بطاعتهم في 
طاعة اهلل عز وجل، والبغض 
ملن رأى اخلروج عليهم، وحب 
إعزازه���م في طاع���ة اهلل عز 

وجل.
ومن النصيحة ألئمة املسلمني: 
إعانته���م على ما حملوا القيام 
به، وتنبيههم عند الغفلة، وسد 
خلتهم عند الهفوة، وجمع الكلمة 
عليهم، ورد القلوب النافرة إليهم، 
وإسداء املش���ورة النافعة لهم 
ودعوتهم إلى اخلير وتنبيههم 
على اخلطأ، والدعاء لهم بالصالح 
واإلصالح، واالستقامة والتسديد 
في األمر، ف���إن الدعاء لهم من 
أعظم النصيحة وهو دأب السلف 

الصالح.
يقول الفضيل بن عياض: »لو 
كان لي دعوة ما جعلتها إال في 
السلطان«. ونقل مثل ذلك عن 

اإلمام أحمد رحمه اهلل.
بارك اهلل لي ولكم في القرآن 
العظيم ونفعن���ي وإياكم مبا 
فيه من اآليات والذكر احلكيم، 
أقول ما تسمعون واستغفر اهلل 
لي ولكم من كل ذنب وحوب، 
فاستغفروه وتوبوا إليه انه كان 

لألوابني غفورا.

أص�ول م�ن  أص�ل  المس�لمين  أم�ر  ل�والة  والطاع�ة  الس�مع   وج�وب 
العقي���دة الصحيح��ة ف�ال دي��ن إال بجم��اع�ة وال جم�اع�ة إال بإم�ام�ة
 وال إمام�ة إال بس�مع وطاع�ة وأل�زم م�ا يك�ون ذل�ك عند ظه�ور ب�وادر الفتن
اب�ن تيمية كان ش�ديد التحذير من الخروج على الوالة ون�زع اليد من الطاعة 
رغم تعرضه لإليذاء من قبل الس�لطة لنش�ره عقيدة أهل الس�نة والجماعة ورده 
على الفرق الضالة وس�جن بس�بب ذلك مرارًا حتى مات محبوس�ًا بقلعة دمش�ق

أسامة أبوالسعود
أك��د وكي��ل وزارة األوقاف 
والش��ؤون االس��المية املساعد 
لشؤون املس��اجد وليد الشعيب 
ال��وزارة ممثل��ة بقطاع  حرص 
املس��اجد عل��ى تن��اول القضايا 
املختلف��ة التي متر بها البالد من 

خالل منابر املساجد.
واوضح الشعيب ان القطاع عمم 
في خطبته املذاعة واملنقولة فضائيا 
واملوزعة على ادارات املساجد لهذا 
االسبوع بعض القيم واملفاهيم التي 
يجب حتلي املواطن بها، وفيما يلي 

نص اخلطبة:
معاشر املسلمني

م���ا م���ن أمة م���ن األمم اال 
املعالي واملجد،  وتطمح لنيل 
وترنو الى مدارج العز والسؤدد 
تبذل قص���ارى جهدها وتقدم 
ارواحها واموالها اثمانا لتحقيق 
امنياتها، ولتصل الى تطلعاتها 
في الوحدة والتماسك، والتعاون 
والتكات���ف. ولق���د كانت امة 
االس���الم مثاال يحتذى، وامال 
يرجتى، لكل شعب من الشعوب 
التي ترغب في العيش الكرمي 
وتسمو الى حتقيق اهدافها في 
احلضارة والبناء، اذ كانت امة 
االسالم متمسكة بكتاب ربها 
ذي اجلالل واالكرام، ومقتفية 
هدي نبيه���ا ژ، قامت على 
عقيدة صحيحة واعمال صاحلة 
وصدق في االقوال واالعمال، 
واخالص في النيات واالفعال، 
الرومي  انضوى حتت رايتها 
واحلبش���ي وتآخ في ظاللها 
العربي والفارسي مستجيبني 
ألمر ربه���م عز وج���ل: )امنا 

املؤمنون اخوة(.
معاشر املؤمنني، لقد احاط 
االسالم املجتمع املسلم بسياج 
منيع من داخل���ه، يحول دون 
تصدع بنيانه وتزعزع اركانه، 
فاق���ام الضمان���ات الواقي���ة، 
واحلصان���ات الكافية احلائلة 
دون مع���اول الهدم والتخريب 
ان تتسلل الى جبهته الداخلية، 
فتعم���ل عملها هدما وتخريبا، 
وفرقة وتأليب���ا، وطالب اهل 
االسالم بأن يرعوا حق االميان 
واالخ���وة، وان يصلحوا ذات 
بينهم، وان يحفظوا ألسنتهم من 
الوقوع في اعراض املؤمنني، وان 
يقفوا سدا منيعا امام اجلرائم 

الشعيب: حريصون على تناول القضايا الحية التي تمر بها البالد من خالل المنابر

الهاجري: نسعى لبيان وسطية اإلسالم ومحاربته 
للغلو والتطرف واإلرهاب على مستوى العالم

كلية الشريعة تكّرم الفائزين في المسابقة اإللكترونية األولى

عاشوراء ولّي ذراع الدولة!
م��ع كل م��ا ت��راه أيه��ا 
الق��ارئ الك��رمي ف��ي بلدي 
النف��وس  الكوي��ت حي��ث 
مش��حونة سياسيا واألجواء 
ملتهبة، غالء في األسعار، قلة 
األمط��ار، الفئوية والطائفية، 
الدواوي��ن والتعديات،  إزالة 
اجلويه��ل والنواب ينطّقون، 
أعضاء املجلس يتصارعون 
ويتهاوشون باأليدي بعد غياب 
لغة احلوار، األغذية الفاسدة، 
أوضاع صحية متردية، مناهج 
التربية خذ وخل قد أغضبت 

املعلم قبل الطالب.. الخ.
مع كل ما س��بق فإنك لن جتد 

أم��ا حنونا على أبنائه��ا مثل الكويت، كلنا في حضنه��ا الدافئ من املهد 
إلى اللحد.

 بالدي وإن جارت علي عزيزة    وقومي وإن ضنوا علي كرام.
الصراع السياس��ي اليوم على أشده ومنذ اخلمس سنوات األخيرة، 
حتى أن املهتمني بالشأن السياسي أو حتى املواطن البسيط صارت عنده 

مناعة.. »من هيك مناوشات دخلكن«.
إال أن الغريب في األمر � خير اللهم اجعله خيرا � أن احلكومة والتي 
عودتنا دائما أن سلطانها نافذ وأنها ال يثنيها شيء عن مطالبها ورغباتها، 

وكل شي تبيه تاخذه )بشيمة أو.....( والشيمة من شيمها..
أقول إن الغريب في األمر إعالن وزارة التربية � املوفقة دوما � »الغياب 

مسموح والعقاب ممنوع« في يوم عاشوراء.
في حني أن الدولة كانت متنع مثل هذه األمور في الس��ابق ولم تقدم 

على هذه التصريحات من قبل ونستطيع القول بأنه سابقة.
أنا شخصيا ال يزعجني أني أغيب وأعذر، بالعكس ألني ظافر بإحدى 
احلسنيني:  إما صائمون عاشوراء تأسيا برسول الهدى ژ، أو غاضبون 
ملقتل الش��هيد السعيد احلسني بن علي رضي اهلل عنهما، وأنا واحد من 

الناس ما أمّل من كثرة العطل، بل أقول: هل من مزيد؟
غير أن املزعج في األمر أنه قد جاء اليوم الذي ترفع فيه احلكومة الراية 

البيضاء لتعلن أنها � ودها وما ودها � جتعل عاشوراء عطلة رسمية.
فاكتفت بالتصريح آنف الذكر، وهنا تتجلى وبوضوح ودون أي غبش 

نظرية وسياسة: »لي الذراع«.
وكأن البعض يقول: غصبا غايبني وما راح نحضر جلس��ات مجلس 
األمة � احلمد هلل مو يوم اس��تجواب وال جان علوم � وما راح يداومون 
عيالن��ا، وراح نأجل العمليات في املستش��فيات وتعط��ل املختبرات في 
الصح��ة »وأنا واح��د من الناس قال��وا لي ال جتي اخلمي��س ماكو أحد 

عاشوراء تعال األحد«.
واملفترض أن احلكومة املوقرة ال يوجد في قاموس��ها كلمة: »غصنب 

عليكم« ال تصريحا وال تلميحا وال فعال وال غيرها.
أو أنها جتاري قول الشاعر:

 إذا الش��عب يوم�����ا أراد احلي���اة 
فالب�����د أن يس��تجي�����ب الق�در
ومادام أن السياس��ة عند احلكومة هي العط��ل في األفراح واألتراح 
وإرادة الش��عب فإني ومن واجب املواطنة والش��عور باملسؤولية أقترح 

عدة أيام لتكون عطلة رسمية يطالب بها أصحابها:
� ذكرى استجواب سمو الرئيس )األمر محزن ويوم تاريخي(.

� عيد األم )اللي ما يغيب علشان أمه بعد أكيد ما فيه خير(.
� عيد الزواج )بعد تقدر تقول أل؟ تروح ورا الشمس(.

� يوم املرأة )على األقل احلرمي يغيبون، وإال فمن يصنع األمراق في 
ذلك اليوم العظيم؟(.

� يوم فوز املنتخب في »خليجي 20« )12 سنة عجاف وفرحونا وأهل 
الكويت يستاهلون(.

� يوم عودة الش��رعية لألندية، خاصة القادس��ية، وأنا غايب غايب، 
وابتسم أنت قدساوي..

� القرقيعان )خلونا نفرح عيالنا(.
� يوم املعلم )يغيب فيه املعلمون واملعلمات فقط ويبقى الطلبة(.

وفي اخلتام اللي يبي عطلة رسمية أو على األقل يعذر من احلضور 
خل يشوف له مجموعة من الشعب يغيبون معاه قهرا أول مرة وبعدين 

سهاالت..  صلوا على رسول الهدى.

بقلم: ماجد جابر العنزي 
 إمام المسجد الكبير


