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 خرج لنا مجلس األمة أمس األول بإقرار قانون «إسكان املرأة»، 
ومع إشادة اجلميع بهذه اخلطوة إال أننا يجب أن نعي أن مثل هذا 
القانون ال يعد سوى مميزات مت إضافتها الى حقوق املرأة، أما حقوق 
املرأة بشكل عام فهي محفوظة ومقرة منذ زمن طويل، لذا فال يجب 
أن نظل نردد مقولة إقرار «حقوق املرأة» ألن من يســـمع ذلك من 
خارج الكويت قد يظن أن املرأة في الكويت تذهب إلى عملها على 
جمل، وتعليمها يقتصر على كيفية الطبخ وصنع القهوة العربية.. 

وحريتها مصادرة..الخ.
  كان األجدر به أن يسموه قانون «استكمال املميزات واحلوافز 
املدنية» وليس قانون احلقوق املدنية واالجتماعية فحقوقها مصونة 
ككويتية ليس اليوم بل منذ زمن الشـــيخ صباح األول رحمه اهللا 

وحتى يومنا هذا.. ومنا إلى احلكومة واملجلس.
< < <  

  الرجال تعرف في الشـــدائد واملواقـــف، وعندما يصرح النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشـــيخ جابر املبارك 
بأنه أجل سفره الستكمال الفحوصات الطبية إلى حني االنتهاء من 
استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء فهذا موقف يجب أن يسجل 
له، وليت مجلس األمة يتضامن في الشدائد كما تتضامن احلكومة 
مع بعضها وليت أعضاء املجلس يلتفون حتت راية واحدة وموقف 

واحد ويضعون الكويت وليس سواها نصب أعينهم.
< < <  

  تبرع بدمك.. فأنت قد تنقـــذ بقطرة من دمك مريضا أو مصابا 
في حادث، تبرع بدمك اليـــوم وليس غدا.. تبرع بدمك مادام دمك 
إلى اآلن محبا للكويت وأهلها ولم يعكره مزيج النعرات الطائفية 
والقبلية والفئوية.. تبرع بدمك وقل أنا كويتي ودمي كويتي محب 

للخير للعالم كله. 
< < <  

  من الفرية: احلمد هللا انتهت كل مشاكلنا، وما بقى إال موضوع 
«حلى» العسكريني واحلمد هللا أن أعضاءنا األفاضل أقروها، وننتظر 
فقط القانون اجلديد حلواجب املوظفات وبعدها تصبح كل املشاكل 

واملشاريع حلت وأجنزت.
 reemw25@hotmail.com  

 أوصـــت امرأة ابنتها قبل أن تخرج لبيت الزوجية بعشـــر 
وصايا فقالت لها: اصحبيه بالقناعة، وكوني معه بحسن السمع 
والطاعة، وتفقدي مواقع عينه وأنفه فال تقع عيناه منك على 
قبيح وال يشـــم منك إال أطيب ريح، والتفتي إلى وقت طعامه 
وشـــرابه فإن اجلوع ملهبة، وتنغيص النـــوم ملهبة، وعليك 
احترام ماله واالهتمام بحشمة عياله، فإن مالك األمر في املال 
حســـن التقدير وفي العيال حسن التدبير، وإياك والفرح بني 
يديـــه إذا كان مغتما، وإياك واالغتمـــام إذا كان فرحا، واعلمي 
أخيـــرا أنك لن تنالي منه ما تريديـــن حتى تؤثري هواه على 

هواك ورضاه على رضاك. 
  وأوصى عبداهللا بن جعفـــر بن أبي طالب ابنته فقال: إياك 
والغيرة فإنها مفتاح الطالق وإياك، وكثرة العتب فإنه يورث 
البغضـــاء، وعليك بالكحل فإنه أزيـــن الزينة وأطيب الطيب 

املاء.
  وقال أبو الدرداء المرأته: «إذا رأيتني غضبت فأرضني وإذا 

رأيتك غضبى رضيتك وإال لم نصطحب».
  يالها من وصايا تكتب مباء الذهب! وأصبحنا اليوم ال نسمع 
مثل هذه الوصايا القيمـــة، فكانت النتيجة أمراضا اجتماعية 
كبيـــرة وكثيرة وخالفات عائلية بســـبب ال شـــىء إال الفراغ 
واخلواء الفكري وعدم حتمل املسؤولية، وعدم اهتمام البيت 
في األساس بهذه األمور والوصايا الرئيسية، بل تخرج بعض 
الوصايا من األم تقول فيها البنتها الزوجة قبل أن تزف لبيت 

الزوجية «ال تدعي في جيبه دينارا واحدا»!
  أما حال الرجال فحدث وال حرج، قبل الزواج يسهر الرجل 
الليالي خارج املنزل، يسافر متى تعكر مزاجه، سريع الغضب، 
وعندمـــا يتزوج يقوم وميارس أعماله وســـهره خارج املنزل 
وكأنه غير مسؤول عن أحد، فكانت النتيجة هي خروج طبقة 
جديدةء تسمى «املتزوجون العزاب»، وهو متزوج فعال ولكنه 
مع كل أسف ميارس حياة العزوبية، ويتعاطى تعاطيا سطحيا 

مع مثل هذه األمور املهمة.
  وكتب مشعل السديري مقاال بعنوان «الرجال األرانب» في 
جريدة الشرق األوسط، يقول فيه: تزوج رجل امرأة أخرى في 
السرـ  واالحتمال أنه مسيارـ  وبعد فترة طويلة أحست به امرأته 
األولى إال أنها قالت في نفســـها: «لن أزعجه ولن أنكد عليه»، 
وتركت األمور تسير على ما هي عليه، ثم توفي الزوج، وبعد 
وفاته قالت ألكبر أبنائها: «إن أباك متزوج من أخرى، فخذ مائة 
ألف وأعطها المرأة أبيك، وقل هذه دفعة من امليراث أصلحوا بها 
شأنكم إلى أن يتم توزيع اإلرث»، فلما سأل واستقصى وعرف 
مكان زوجة أبيه، ذهب إليها وقابلها، فقالت له: «ارجع بالشيك 
ألمك وبلغها سالمي وشكري وتقديري لها، فلقدـ  واهللاـ  طلقني 
والدك قبل عام ونصف العام»، قال: «خذيه إلخوتي إذن»، قالت 

«إنني لم أرزق منه بأوالد، فال حق لي فيه». 
  ال أدري أي أعصـــاب فوالذية متلكهـــا الزوجة األولى، وأي 
ضمير صادق متلكه الزوجة الثانية، والشك يقينا أن املرأتني 
كانتا أفضل مبراحل من ذلك الزوج «األرنب»، وما أكثر الرجال 

األرانب في هذه األيام، وحاشا هللا أن أكون من زمرتهم.
  خامتة: كتاب «الرجال من املريخ والنساء من الزهرة» يستحق 
القراءة من كل شخص مقبل على الزواج، أو حتى من املتزوجني 
من قبل، ألنه كتاب يرشد لكيفية استكشاف حاجاتنا وكيفية 

نقل املشاعر مع بعض والكثير من األمور احلياتية املهمة.
 akandary@gmail.com  
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  الدســـتور الكويتي كفل للجميع حرية 
التعبير مبختلف أشكاله، حيث جاءت املادة 
٣٦ من الدستور والتي تنص على ان «حرية 
الرأي والبحث العلمي مكفولة ولكل إنسان 
حق التعبير عن رأيه ونشـــره بالقول أو 
الكتابة أو غيرهما»، ايضا كفل ديننا احلنيف 
اإلســـالم حق التعبير وتعدد اآلراء وهي 
«فريضة»  على احلاكم واحملكوم في التعبير 
عن رأيه في جميع املجاالت، فاإلنسان مطالب 
بعدم كتم الشهادة السياسية واالجتماعية 
والقضائية، حيث قال تعالى (وال تكتموا 
الشـــهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه واهللا 

مبا تعلمون عليم).
  كذلك هناك حكم محكمة التمييز الكويتية 
التي أقرت حرية التعبير عن الرأي حيث 
قـــررت ان «األصل الدســـتوري هو حرية 
الفكر وإبداء الرأي مبا في ذلك حق النقد، 
وان االستثناء هو تقييد تلك احلرية فيما 
يخدش اآلداب العامة أو كرامة األشخاص 
وحرياتهم وال يجوز ان ميحو االســـتثناء 

األصل أو يجور عليه أو يعطله».
  إذن اجلميع متفق على ان حرية الرأي 
والتعبير تعد مطلبا قانونيا وشرعيا ألن 
قيمة اإلنســـان تكمن في حريته وكل قمع 
حلرية اإلنسان هو حط من قيمته ومخالف 

للقوانني الكويتية وللدين اإلسالمي.
  بعد هذه املقدمة نتساءل: ما اجلرم الذي 
ارتكبه أستاذ القانون واخلبير الدستوري 
د.عبيد الوسمي حتى يحارب وتلقى عليه 
التهـــم؟! رجل قانون عبر عـــن رأيه بكل 
شجاعة وموضوعية، وحرية الرأي كفلها 

الدستور!
  رجل مسلم لم يكتم الشهادة في التعبير 
عن آرائه السياســـية والقضائية، وديننا 
احلنيف كفل ايضا حق التعبير عن الرأي، 
وإذا كانت الكويت تتفاخر بالدميوقراطية 
وحرية الرأي، وهي من الدول العربية القليلة 
املشهود لها بذلك، إذن ملاذا التضييق على 
احلريات خاصة أساتذة اجلامعات الذين من 
املفـــروض ان تكون لهم ضمانات أكبر في 
حرية الرأي؟! وملاذا ضاق اخلناق باحلكومة 
هذه األيام وأخذت حتارب الرأي املعارض 
لها عبر وســـائل اإلعالم املختلفة وترمي 
التهم شماال وميينا على الشرفاء األحرار 
الذين ال ذنب لهم إال انهم عبروا عن رأيهم 
بكل حرية، ومنهم د.عبيد الوســـمي الذي 
تعرض للضرب الوحشـــي «املبيت»، وها 
هو اآلن يدفع الثمن، ثمن احلرية املغتصبة 

من قبل احلكومة.
  لكن عزاءنـــا الوحيد هو ان د.عبيد في 
أيد أمينة فقضاؤنا العادل هو القادر على 
رفع الظلم عن سجناء احلرية وهو حصننا 

احلصني.
  نتمنى مـــن اهللا العلي القدير أن يفرج 
كربتك يا د.عبيد وتأكد انه ال وجود لوطن 
حر إال مبواطنني أحرار مثلك، ونذكرك بقول 

الشاعر:
  وإذا أصابـــك نكبـــة فاصبر لها

  مـــن ذا رأيت مســـلما ال ينكب؟! 

العربيـــة  الـــدول   بعـــض 
التـــي تتمتع بنســـيم احلرية 
والدميوقراطيـــة ظهرت فيها 
صراعات غيـــر طبيعية ألنها 
جتـــاوزت احلـــدود احلقيقية 
ملفهوم الدميوقراطية واملفاهيم 
العقالنية، فمن اخلطورة مبكان 
أن تعتمد هـــذه القناة أو تلك 

منهج الشخصنة والنهب املالي والسيطرة السياسية لتحقيق 
أهداف خاصة بطريقة ال تبقي وال تذر، وهناك رديف آخر 
وهو الصراع التنفيذي الذي يتخلله بعض التصرفات التي 
تسبب الغنب والتشاحن بني فئة وأخرى وجتعل الطابور 
املتعطش لهذه املناسبات واملوكل إليه من أطراف خارجية 
ينطلق متلبســـا بني صفوف املتذمرين من أمور أصابتهم 
ومحقـــني في إثارتهـــا ألنها ال مبرر لهـــا وأصبغت عليها 

مفهومية ثقافة عدم العقاب وعفا اهللا عما سلف.
  وبلدنا أصابه ما أصابه من هذه الظواهر التي ال نهاية 
لهـــا، وهنا نرد على مـــن يقولون ماذا بعـــد ما لم يؤخذ 
مبفهوميـــة العقاب واحلد والتقليل من التوســـع في هذا 
السلوك من الشـــرائح التي تطفو هذه األيام على مسالك 
احلياة املستجدة على الساحة الكويتية، وسأتناول الناحية 
التنفيذية وأشرح األسباب التي حركت األجواء التي نراها 
اآلن والتي ستزداد إذا لم يتم وضع حد إصالحي ملا يحدث 

لألمور اآلتية:
  ١ـ  عندما يصدر أمر لتطبيق القانون أو احلد من التجاوزات 
على ممتلكات الدولة يجـــب مراقبة من يقوم بهذه املهمة 
حتى ال يحدث أمر يثير مشاعر الناس ويثيرهم ضد النظام، 
وأن يحرص على أال يتخلل هذا التكليف وتنفيذه طابور 
آخر، مثلما حصل على سبيل املثال في بعض فرق اإلزالة 
والندوات وما أثير فيها من تصرفات وعبارات تثير الفتنة 

وتزيد الطني بلة.
  ٢ ـ أال تقام مشـــاريع تســـبب للمواطن التلوث املدمر 
للحياة بجميع مفاهيمها وإنشائها قرب املجمعات السكنية، 
واألدهى من ذلك أن حتصل فيها عيوب فنية تكلف الدولة 
إلصالحهـــا أو إعـــادة انشـــائها مرة أخـــرى مبالغ مالية 

وأخطـــارا تلوثية كما حصل 
في محطة مشرف واملصانع 
القريبة من مدينة أم الهيمان 
وحتويل القسائم الصناعية من 
نشاطها التخزيني إلى نشاط 
تصنيعي مما يزيد من مخاطر 
نسبة التلوث واألمراض التي 
استجدت، وهذه عملية وطنية 

من الطراز األول ال يجب السكوت عليها.
  ٣ـ  أن يوقف من جعل املواطن رهينة للواسطة والتوسط 
للحصول على حقه وترسيخ مفهوم ڤيتامني «واو» ومراقبة 
املســـؤول الذي ال يقوم بتسهيل متطلبات الشعب إال من 
خـــالل هذه الثقافة البغيضة التـــي تفقد ثقة املواطن في 

احلكومة ومؤسسات الدولة.
  ٤ ـ مراقبـــة اإلعالم وما يثيره من فنت إلحداث شـــرخ 
في النســـيج الكويتي الذي لم يتعود على هذه اللفظيات 

واإلثارات.
  ٥ـ  مراقبة التالعب والعبث في االسعار واملواد الغذائية 
من قبل  شريحة التجار املستجدين والذين يختلفون عن 
جتار األمس ألنهم يسلكون القفز بخطوات النهب والكسب 
السريع واألدهى من ذلك املواد الفاسدة التي لم نسمع عن 

معاقبة املسبب لها أو الذي أجاز تسويقها.
  ٦ ـ أن تـــوكل الوظائف القيادية ألصحاب االختصاص 
ويبعد عنها االختيار على أساس فئوي أو مفهومية اللحية 

واللحية املبنية على النواحي التنفيعية.
  وما سلف ذكره جزء بسيط من الوسيلة التي حتد من 
اإلثارات التذمرية واالحتجاجية التي سوف تزداد  عليكم 
وتوصلكم ملا يتمناه األعداء لكم فاحذروا العبث املالي والعبث 

السياسي اللذين ما أصاب مترفي قوم إال وأهلكتهم.
ـــخـــاف ت وال  تـــــبـــــوق    ال 

جيب خــــوش  ــك  ــب ــي ج   كــــان 
  املــــراقــــب لــلــحــرامــي شــاف

ــل غــيــص عــلــى رأســـه سيب   ك
Be Careful. A Life ups & Downs.  
 Co-operation is Highly Requested.  

 أستغرب من اعتقاد البعض 
في مجتمعنا أنهم محور العالم، 
وان الدنيا كلها تدور في فلكهم، 
لذا يحق لهـــم التصرف وفق 
أهوائهم، فيفعلون أو يقولون ما 
يشاءون، في أي وقت أو مكان، 
مهما كانت الظروف، أو الثمن 
الذي سيدفعه املجتمع نتيجة 

بقائهم دائما في «حالة متركز حول الذات».
  وهذه احلالة كما يبينها «الباحث علي عبدالرحيم صالح» 
في مقال له بعنوان: «التمركز حول الذات ســـيكولوجية 
تدهـــور الذات والعالقات اإلنســـانية» فيقولـ  بتصرف: 
«إنها حالة يعاني أصحابها من نوع من التشويش، وسوء 
الفهم، وعدم االقتناع بأن الناس يتصرفون بطريقة مختلفة 
عنهـــم، ويعتقدون بأنهم ميتلكـــون أفضل وأعقل وأنبل 
الدوافع والقيم الصاحلة للناس، الذين عليهم أن يتبنوها 
ويعملوا بها رغم أنها غير صاحلة، كما يحاولون بصورة 
دائمة وخبيثة إقناع اآلخرين، ودفعهم للتخلي عن منظور 

حياتهم اخلاصة، واستبداله مبنظورهم وقيمهم هم».
  كما يصف «الكاتب د.أحمد اغبال» سلوكيات هؤالء في 
مقال له بعنوان: «مفهوم العدالة عند أرســـطو» فيقول ـ 
بتصرف: «إن الطبيعة األنانية لبعض األشخاص الذين 
لديهم ميل إلى التمركز حول ذواتهم، تؤهلهم ألن يكونوا 
أكثر ميال إلى الظلم منهم إلى العدل، وخاصة إذا متركزت 

السلطة بني أيديهم وتوافرت لهم أسباب القوة».
  ونتيجة لسلوكيات أولئك األشخاص، واألساليب التي 
يتبعونها للتأثير على اآلخرين، والسيطرة عليهم، وإلغاء 
عقولهم، لذا فإني أميل إلى أن أطلق عليهم اسم «الشخصيات 
الويكيلكسية» وذلك نسبة إلى موقع «ويكيليكس» الشهير 
الذي أصبح حديث الســـاعة، والشغل الشاغل للناس في 
جميع أنحاء العالم، نظرا للضجـــة الكبيرة التي أثارها 

ومازال يثيرها يوما بعد يوم.
  وقد نسبتهم لذلك املوقع نظرا للصخب الدائم، واإلزعاج 
املســـتمر الذي يســـببونه ملن حولهم ـ وهي سلوكيات 

أضيفها ملا سبق ذكره عنهمـ  
حيث يصدق فيهم املثل العربي 
الذي يقول: «أســـمع  القدمي 

جعجعة وال أري طحنا».
  فأولئك األشخاص مزعجون 
إلى حد غير معقول، وقوتهم 
تكمن في ألسنتهم، فهم غالبا 
ما يتحدثون ويجادلون، دون 
أن ينجزوا شـــيئا يصب في مصلحـــة مجتمعاتهم، وكل 
ما يفعلونه هو إثارة املشـــاكل، ونشر التوتر الدائم في 

محيطهم.
  بعد ذلك قد يتساءل البعض حول كيفية القضاء على 
«الشخصيات الويكيلكســـية»؟ والتخلص من مشاكلهم 

مع اآلخرين؟
  إني أعتقد أنه من املمكن أن نســـتخدم عدة أســـاليب، 
أطرحهـــا من وجهة نظري بعد تأمل وتفكير في حالتهم، 
حيث أرى أن األسلوب األول الذي بإمكاننا اتباعه معهم هو: 
«أسلوب التحجيم والتقزمي»من خالل ضغطهم وتقليصهم 
إلـــى احلد الـــذي ال يرى فيه أي أثر لهـــم، عبر جتاهلهم 

وإهمالهم، والتقليل من شأنهم.
  واألسلوب اآلخر الذي أقترحه هو: «أسلوب التضييق 
واحلصر» وذلك عن طريق توجيههم إلى زاوية ضيقه، يتم 
حصرهم فيها، بحيث نعمد إلى عدم السماح لهم بتكوين 
أي نوع من القوة والنفوذ في محيطهم، وجتريدهم من أي 
مكاسب، أو سلطات على اآلخرين، وذلك في حالة وجودهم 

في موقع املسؤولية.
  حينها ال ميكن أن تقوم لهـــم قائمة أبدا، ألنهم عرفوا 
أحجامهم احلقيقيـــة، بعد أن انفجـــرت بالونة «ذواتهم 
املتضخمة» التي انتفخت باألكاذيـــب الواهية، واألوهام 
اخليالية، التي عاشـــوا معها لفترة طويلة، فخسروا كل 

شيء بعد أن تأكدوا أن اآلخرين قد اكتشفوا حقيقتهم. 
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