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 قال رســـول اهللا ژ: «إمنا النساء شـــقائق الرجال، ما 
أكرمهن إال كرمي وما أهانهن إال لئيم»، فاملرأة تشكل أساسا 
واثرا كبيرا في املجتمع ولها مكانتها الرفيعة في اإلسالم فهي 
اللبنـــة األولى في بناء صالح الفرد ثم املجتمع، ولقد بينت 
شريعتنا الغراء دور ومكانة املرأة وأهميتها أمًا وزوجة وأختا 
وابنة، وكذلك ما لها من حقوق وما عليها من واجبات، ومدى 
األعباء الكبيرة التي تلقى على كاهلها وما تتحمله من مشاق، 
لذلك كان من أهم الواجبات املتقدمة جتاه األم شكرها وبرها 
وحســـن معاملتها مصداقا لقوله تعالى: (ووصينا اإلنسان 
بوالديه حملته أمه وهنا علـــى وهن وفصاله في عامني ان 

اشكر لي ولوالديك إلّي املصير).
  وللزوجة ايضا درجة في نفس الرجل وتأثيرها كبير على 
هدوء نفسه وصفائها وإبعادها عن منغصات احلياة قال تعالى 
(ومن آياته ان خلق لكم من أنفســـكم أزواجا لتسكنوا اليها 
وجعل بينكم مودة ورحمة)، وقال رسول اهللا ژ «خيركم 
خيركم ألهله وأنا خيركم ألهلي»، وقال ايضا «اســـتوصوا 
بالنســـاء خيرا فإمنا هن عوان عندكـــم، ان لكم عليهن حقا 

ولهن عليكم حقا».
  وما من جاحد يستطيع ان ينكر ما للمرأة من دور ومكانة 
رفيعة في لم شمل العائلة وإشاعة املودة واحملبة والرأفة، فلزاما 
علينا ان نبرها ونشكرها ونقسطها حقوقها، سائلني املولى 

ان يعيننا ملا يحب ويرضى، انه سميع مجيب الدعاء.
< < <  

  الحرية

  «دعوني أقول فيكم ما أشاء فإن شتمتكم أو تطاولت عليكم 
واتهمتكم وطعنت بذممكم وتعرضت لشخوصكم، فما عليكم 
إال التزام الصمت دون ان أسمع لكم صوتا، فإن أردمت ممارسة 
الدميوقراطية الصحيحة فال يحق لكم الرد وال التوجه إلى 
احملاكم لرفع القضايا، فليس من عادة املسؤولني الرد على 
من شـــتمهم بل عليهم الصبر واحللم وحتمل ما يقال عنهم 

فتلك هي من مواصفات املسؤولني».
  ما سبق هو ما يريده بعض النواب ويؤيده بعض الكتاب 
املوالني لهم حتت ذريعة حريـــة الرأي والتعبير، وال حول 

وال قوة إال باهللا.
< < <  

  الغش

  على قدر انزعاجنا من كشـــف كثير من األغذية واللحوم 
الفاســـدة من مفتشـــي ومراقبي البلدية على قدر شعورنا 
باالرتياح كلما قرأنا ذلك اخلبر، مما يدل على ان موظفي البلدية 
يقومون بدورهم املناط بهم حرصا على سالمة املواطنني، وهي 
املسؤولية املطلوبة من كل املؤسسات احلكومية إلظهار الوجه 
اآلخر من احلزم وفرض القانون ونتمنى من كل اجلهات عدم 
التراخي واملرونة التي ينتج عنها متادي املواطنني في مخالفة 
القانون لنبدأ بصحوة ضميرية وملصلحة وطن وشعب، فال 

تساهل بعد اليوم بعد كلمة صاحب السمو.
< < <  

  الميزان

  أصبـــح وزن األمور وفقا مليـــزان ودوافع مصالح الكتل 
النيابية هو السمة الغالبة في حياتنا السياسية، ويتجلى 
ذلك في املمارســـات الظاهرة لألعني من بعض الكتل في لي 
ذراع الكتل األخرى لتمرير أجندتها، وفي املقابل ال ضير من 
تبادل املصالح فيما بينهم بغض النظر عن اخلســـائر التي 
ستطول الوطن واملواطن، وال ينال أو يغير من ذلك حتطيم 
املبادئ واخلروج عنها وخلط التسميات ففي سبيل املصلحة 

اآلنية املتأتية وحتقيق املراد يستباح احملظور.
  رب اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا. 

 عنوان هذا املقال مســـتوحى من املثل الشـــهير في عالم 
السياسة والذي يختصر الكثير من املفاهيم واملعاني، وهي 
ليست سياسة جديدة بل قدمية وتناسب كل وقت وزمن وهي 
عملية متارس في كل مناحـــي احلياة وحتى ضمن محيط 
األسرة فنجد أن رب البيت يبسط هيمنته على عائلته برضاهم 
ألسباب تؤكد عليها الدراسات في هذا اجلانب النفساني التي 
تقول إن العالقة الثنائية واملتبادلة بني الطرفني هي عالقة 
يحكمها االحترام واحملبة، ولذا فمن املنطق أن تتحول هذه 
العملية للخضوع واالنصياع من دون تردد بسبب املكتسبات 

واملوروثات التي تؤسس أبعاد هذه الشخصية.
  وال شـــك أن املدخل السابق لم يكن سوى متهيد ملا جرى 
من تغيرات متطرفة على املشهد السياسي الكويتي مما خلق 
حالة من االحتقان والغضب وال أحد يعلم ما تخبئه لنا األيام 
القادمة والتي ال أظن أنها أفضل حاال مما نحن عليه اليوم، 
فالنائبة د.أسيل العوضي أكدت في رسالتها الفريدة، التي 
طرحتها خالل اجللســـة األخيرة، مكامن اخللل بجرأة عجز 

آخرون عن وصفها لتعري زيف مدعي الوطنية.
  وباختصار مفيد نذّكر احلكومة بأن هذا الوقت من العام 
تنتعش فيه زراعة اجلزر، وهي فرصة ال بأس بها لو تستعني 
به لتوفره بكميات كبيرة وبقيمة ال تذكر كي تتعامل مع كل 
مواطن بأسلوب العصا واجلزرة كي تضمن والء اجلميع من 

دون أي متييز أو محاباة.
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 البرنامج القيم الذي قدمه بامتياز الشيخ 
نبيل العوضي والسيد احلسيني على قناة 
الرسالة والذي جســـد واقعة استشهاد 
اإلمام احلســـني عبر بصورة صادقة عن 
خطاب واضح وأســـلوب متزن يشعرنا 
جميعا بأن االختالف بني طوائف املسلمني 
في بعض القناعات ال يلغي التوافق على 
املسلمات بينها، فاألسلوب الذي انتهجه 
معدو ومقدمو البرنامج املذكور والقائمون 
على القناة يعكس حاجة املســـلمني ملن 
يبدأ باملبادرة في االجتاه الصحيح والذي 
يهدف إلى إبراز املتفق عليه وتقدميه على 
ما سواه من االختالفات التي لم جنن منها 
إال التشرذم والفرقة، فاالنتصار لقضية 
اإلمام احلســـني عليه السالم ليس حكرا 

على طائفة أو ملة بعينها.
  أما ما زرع في نفسي احلماسة لكتابة 
هذه الســـطور فهو شـــعوري املتواصل 
باإلحباط املتولد عن حالة التجاذب والعنف 
الفكري بني طوائف املسلمني والتي حتولت 
بفضل بعض أبناء الوطـــن الواحد إلى 
فنت طائفية متالحقة في مجتمعنا والتي 
استفحلت فأخذت أبعادا أخرى وأثرت على 
حياتنا اليومية بشكل واضح وان حاول 

البعض العاقل إخفاءها أو تسطيحها.
  فلم يعـــد مقبـــوال أن تتحول بعض 
القنوات واملنتديات إلـــى آالت مبرمجة 
للشتم واللعن اليومي، األمر الذي جعل 
املجتمع أســـيرا مقتادا لفكرة االنقسام 

والفرقة البغيضة.
  لذا فإن املبادرة التي قادتها قناة الرسالة 
تستوجب منا ومن جميع املسلمني الشكر 
والثناء، وأشـــهد اهللا العلي العظيم أنها 
أقنعتني بأنه إن لم نستطع أن نتقارب 
فبإمكاننـــا أن نتعايش في مجتمع يقبل 
فيه بعضنا البعض بكل محبة، وهذا هو 
ديدن مجتمعنا وعمقه احلقيقي. فشكرا 
كبيرة لكم وجزاكم اهللا خير اجلزاء راجيا 
من املولى عز وجل أن يهدينا إلى سواء 
السبيل متمنيا ان حتذو جميع االطراف 
املتنافرة حذو «الرسالة» وما استشهادي 
فيما ذكرت اال تأكيدا على انه هناك الكثير 

مما نتفق عليه.
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 خالل األيام العشرة املاضية من شهر احملرم احلرام اجلاري، اتشحت املساجد 
ودور العبادة واحلسينيات في وطننا الغالي بالسواد ورفع رايات احلزن والبكاء 
على استشهاد سيد الشــــهداء أبي عبداهللا احلسني بن علي بن أبي طالب عليهما 
الســــالم، وقد متيزت هذه السنة مبشــــاركة بعض األطراف من منظمات املجتمع 
املدني ومؤسسات ووزارات ووجهات الدولة بهذا املصاب اجللل، وأقيمت الشعائر 

الدينية واإلسالمية والعبادية بكل طمأنينة وسالم.
  ومن باب التقدير تقدمي الشكر لكل من ساهم ووضع جهوده وإمكانياته ووقته 
وسالمته في سبيل تســــيير املناسبة احلزينة بشكل آمن في بلد آمن، واستقرار 
دون تعكير لألجواء الدينية واإلســــالمية دون شوشــــرة وإزعاج في إحياء هذه 

املناسبة العاملية احلزينة.
  وقد ناشدنا وطالبنا الكثير من القراء واحملبني واملخلصني وأصحاب القلوب 

املفتوحة واأليادي املمدودة بتوصيل الشكر والتحية والتقدير والثناء واحلب.
  نعم.. شكرا ألسرة آل الصباح الكرمية على دعمهم وتبرعهم املادي واملعنوي 
واملشــــاركة والتواصل في احلدث احلزين منذ وجود احلســــينيات الكويتية في 

هذا الوطن الغالي.
  شكرا لوزراة الداخلية ورجالها املخلصني في الشرطة واألمن العام والدوريات 
واإلدارة العامــــة للرقابة والتفتيش، حيث تواجد رجالها في أبهى صور التنظيم 
والترتيب لســــير املرور أمام احلسينيات وحمايها من أي تهور متوقع من بعض 

املندسني.
  شــــكرا لوزارة التربية وعلى رأســــها وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي 
د.موضي احلمود على توجيهاتها وتعليماتها احلثيثة بعدم اتخاذ أي إجراء عقابي 
بحق الطلبة في حالة غيابهم يوم عاشــــوراء، ووقف عقد أي اختبار وامتحان في 
هذا اليوم.. ووفق ما قالته وكررته في تصريحات صحافية وكيلة التعليم العام 
منى اللوغاني حيث ان يوم اخلميس ســــيصادف استشهاد سيدنا اإلمام احلسني 
گ وذلك لكي يؤدي أبناؤنا الشيعة املتغيبون شعائرهم على أكمل وجه ودون 

ان يؤثر في حتصيلهم العلمي.
  شكرا ملدير جامعة الكويت باإلنابة د.محمد جواد بهبهاني على تأجيل االمتحانات 
املنعقدة في يوم عاشوراء (اخلميس) من باب مصلحة الطلبة وعدم عرقلة سير 

العملية األكادميية.
  شــــكرا ملدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب باإلنابة د.مشعل 
املشعان على جتاوبه الســــريع لتوجيهات الوزيرة بتأجيل االمتحانات النظرية 

والتطبيقية في كليات ومعاهد الهيئة.
  شكرا ملختلف وسائل اإلعالم من الصحف والقنوات الفضائية على تغطيتهم 
املبدعة إلحياء مناسبة شهر محرم احلرام خاصة يوم وليلة عاشوراء في توضيح 

وتصحيح الصورة احلقيقية لهذا احلدث احلزين.
  شكرا للنائبني مسلم البراك وصالح املال على مشاركتهما ومواساتهما املعنوية 
ألبناء الشــــيعة في ذكرى استشهاد اإلمام احلســــني گ ودعواتهما ورسالتهما 

بضرورة األخذ وااللتزام مببادئ ومسيرة احلسني الرافضة للظلم والطغيان.
  نعم، اإلمام احلســــني گ لم يكن يوما من األيام ميثل الشــــيعة أو السنة، بل 
مثل اإلسالم احملمدي الصحيح القائم على العدالة الربانية هللا سبحانه وتعالى.. 
فليعلم مثيرو الفتنة والطائفية هذه الرسالة قد وصلت من جميع أطياف املجتمع 

الكويتي الواحد.
  فاكهة الكالم: قال اإلمام احلسني گ:

  «إن لــــم تنصرونا وتنصفونا َقــــوي الظلمة عليكم، وعملــــوا في إطفاء نور 
نبيكم».
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 شكرًا.. ألهل الكويت الغيورين!

 لمسات

 ال لســـرية جلسة االســـتجواب، ال 
لإلحالة إلى احملكمة الدستورية، وال وألف 
ال للتأجيل، من حقنـــا ان نرفع الالءات 
الثالثة في وجه احلكومة كما رفعتها الكتل 
السياسية التي قدمت استجوابها لسمو 
رئيس مجلس الوزراء األسبوع املاضي، 
ولكن املنطق الدميوقراطي يفرض علينا ان 
ننتظر قرار التصويت عند جلوء احلكومة 
ألي من تلك الوسائل «االلتفافية»، فهذا 

حقها، بل ومن كامل حقها ان «حتوص» سياســـيا وتسلك طريق أي 
من تلك املنحنيات سواء بطلب السرية أو اإلحالة أو التأجيل.

  على الطرف اآلخر من املشهد السياسي «الضبابي» وكما انه يجب 
علينـــا أال نحجر على احلكومة جلوءها الى تلك الطرق، فيجب على 
احلكومة و«مطبليها» أال يحجروا على الكتل املستجوبة محاوالتها 
للضغط على النواب املستقلني واستمالتهم الى كفتها سواء بتوجيه 
ضغط شعبي ضدهم عبر إحراج النواب املستقلني عن طريق بوابات 
ناخبيهم وأبنـــاء دوائرهم لدفعهم للبعد عن احلكومة وتصوير كل 
من يقترب من احلكومة انه «قابض» أو «طائع» أو «.....»، فهذا كله 

جزء من اللعبة السياسية.
  وكمـــا انه من حق احلكومة الرمي بكل ما في «بطن» ترســـانتها 
اإلعالمية لتشـــويه صورة املعارضة وضرب االستجواب، فمن حق 
املعارضـــة ان تلجأ هـــي األخرى الى ما متلكه من أســـلحة إعالمية 

متواضعة دفاعا عن وجهة نظرها، الفارق 
الوحيد ان ترسانة احلكومة اإلعالمية 
أغلبها «مدفوعة الثمن أو كاش أو مؤجل»، 
بينما أسلحة املعارضة اإلعالمية ليست 
بأكثر من مجموعة من الكتاب واملدونني 
املؤمنني بالدميوقراطية وحق املساءلة 
والذين يجمعهم اخلوف على مستقبل 
البلد كل بحســـب رؤيته، وليس ألحد 

املزايدة على اآلخر في حب الوطن.
  وأعتقد انه حتى املرمتني بأحضان احلكومة يحبون الوطن أيضا 

ولكنه ليس على سلم أولوياتهم.
  اللعبة السياســـية تقضي بأن نرى املشهد من كل جوانبه حتى 
نعرف كامل احلقيقة ملا ســـيحدث األســـبوع القادم، يقولون األيام 

حبلى باملفاجآت وأيام بلدي حبلى باملصائب السياسية.
  «توضيح الواضح: د.عبيد الوسمي.. فالك املجلس» لم أجد أكثر 

من هذه اجلملة ألقولها لشخص وقع عليه ظلم غير مبرر.
  اما قرار غلق مكتب قناة اجلزيرة فهو أكبر خطأ إعالمي ارتكبته 
وزارة اإلعـــالم في تاريخهـــا، وعليها ان تتراجـــع عنه فورا، ليس 
خوفا من «اجلزيرة» وال تطييبا خلاطر ألحد، بل ألن محاولة حجب 
احلقيقـــة في زمن االنترنت والفضاء املفتوح أشـــبه مبحاولة منع 
هطول املطر فوق غابة اســـتوائية، النضج يا وزارة اإلعالم النضج 

«وشوية مخ». 

 ذعار الرشيدي

 االستجواب.. حب وطن
  والوسمي «فالك المجلس»

 الحرف ٢٩

 في يناير من العام القادم سيكون 
جنوب السودان دولة مستقلة إذا 
بلغت نسبة االستفتاء على االنفصال 
٦٠٪، حيث يرجع الفضل في ذلك إلى 
الدعم السياسي الكبير الذي قدمته 
الدول الغربية والواليات املتحدة على 
وجه اخلصوص إلى االنفصاليني 
إلى تعاطف  اجلنوبيني باإلضافة 
مجلس الكنائس العاملي معهم خالل 
العقود القليلة املاضية ناهيك عن 
جميع أشكال الضغوط التي مارستها 
تلك الدول على حكومة السودان من 
اجل التسليم بانفصال اجلنوب مع 
غياب موقف عربي واضح كالعادة 
جتاه خطورة انقســـام السودان. 
الفارق الكبير بني الديبلوماســـية 
األميركية في دعم انفصال اجلنوب 
الســـوداني وقيام دولته املستقلة 
والديبلوماسية األميركية في رعاية 
عملية السالم في الشرق األوسط 
وإقامة الدولة الفلسطينية. فاألولى 
حقيقية قد آتـــت أكلها أما الثانية 
فهي مسرحية ساذجة اعتادت ان 
تقدم لنا فصال هزليا جديدا عند كل 
عرض، ال يخفى التعاطف الغربي 
واألميركي مع األقلية املسيحية في 
اجلنوب السوداني التي تشكل ١٧٪ 
من سكانه مقابل ١٨٪ مسلمني و٦٥٪ 
وثنيني في تبني قضية انفصاله عن 
الشمال املسلم، لكن األهم من ذلك 
هو العامل االقتصادي حيث يتمتع 
جنوب الســـودان مبخزون نفطي 
هائل ومواد خام طبيعية متعددة 
يسيل لها لعاب الدول الصناعية. 
ولو قـــدر االنفصال للجنوب فإنه 
لن يكون بأفضل حال من شماله أو 
من رواندا أو ناميبيا أو سيراليون 
ملكة املاس األفريقي أو جمهورية 
الكونغو الدميوقراطية التي تتحدث 
وسائل اإلعالم الغربية هذه األيام 
عن تعـــرض مناجمهـــا لعمليات 
نهب مســـتمرة من قبل املسلحني 
وكبار ضباط اجليش والشركات 
الغربيـــة املتعاونة معهم من اجل 
التي  املواد األولية  احلصول على 
تدخل في صناعة أجهزة الكمبيوتر 
النقالة حيث تطالب  والتلفونات 
منظمات حقـــوق اإلنســـان تلك 
الشـــركات بوقف تعاملها مع تلك 
العصابـــات من أجـــل قطع الدعم 
املالي الذي يغذي الصراع الدموي 
ان  الكونغو. املعروف  احلالي في 
الـــدول االفريقية الســـوداء غنية 
الطبيعية لكن شعوبها  مبواردها 
تعاني مـــن الفقر والبؤس وتفتك 
بها األمراض والصراعات السياسية 
الدموية بينما تتغذى على مواردها 
الطبيعية كبرى شركات الصناعة 
الغربية التـــي ال تولي أي اهتمام 

ألوضاعها اإلنسانية البائسة.
  كل ما في األمر أن كيانا أفريقيا 
جديدا مستنســـخا مـــن الوضع 
األفريقـــي البائس ســـينضم عما 
قريب إلى منظومة الدول األفريقية 

الفقيرة. 

 استغالل جنوب السودان

 سلطان الخلف

 فكرة


