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 بعد حمى االعتــــداءات اإلرهابية التي اجتاحت الكنائس 
العراقية والتي ترمي الى تهجير مسيحيي العراق إلى خارج 
العراق، جاءت كنيسة االسكندرية كضحية جديدة لهذا النوع 
من العنف، وهذا العنف يقع حتت مظلة الصراع السياسي 

والدولي في منطقة الشرق األوسط.
  وقد بدا واضحا للعيان ان املجتمع العربي واملسلم أبدى 
استياءه بشدة بل على املستويات كافة من هذه االعتداءات 
اآلثمة التي راح ضحيتها أبرياء مســــيحيون ال ناقة لهم وال 
جمل فيما يحدث حولهم، ولو عدنا الى العالقة اإلســــالمية 
النقية بني اإلسالم واملسيحيني لوجدناها متجلية في أوضح 
صورها من خالل خطاب الصحابي اجلليل عمرو بن العاص 
ے (فاحت مصر) والذي عقد صلحا مع الشــــعوب املنهزمة 
أمام جيشــــه وهو كالتالي: «هذا االتفاق يشــــمل كل الرعايا 
املسيحيني، كهنة ورهبانا وراهبات، وهو يضمن لهم احلماية 
واألمن أينما كانوا حسب مشيئتهم، وباملثل يحمي كنائسهم 
ومســــاكنهم وأماكنهم املقدسة، وكذلك يحمي من يزور تلك 
األماكن من جورجيا أو احلبشة، يعاقبة كانوا أم نساطرة، 
ويحمي كل من يؤمن بالنبي عيسى، كل هؤالء يجب مراعاتهم 
ألن الرسول قد كرمهم في وثيقة حتمل خامته نبهنا فيها الى 
أن نكــــون معهم رحماء وأن نضمن لهم أمنهم»، وقد احترم 

املسلمون هذه الوثيقة نصا وروحا. 
  فاإلســــالم دين التسامح واحملبة ولم يكن دين التعصب 
واإلكراه في العبادة، وقد ورد ذلك في القرآن الكرمي صراحة 
بأنه (ال إكراه في الدين) وكذلك (لكم دينكم ولي دين) وعبر 
التاريخ لم تسجل أي عصبية دينية أو إرغام أحد بالقوة على 
اعتناق دين اإلسالم، فالعرب يستمدون شهامتهم وموروثاتهم 
االجتماعية الراقية من فترة اجلاهلية أي من قبل اإلســــالم 
وقد أعلنها صراحة الرسول ژ بقوله: «جئت ألمتم مكارم 
األخالق»، فالضيف والدخيل على القبيلة (أي املســــتجير 
بالقبيلة من أعدائه) له منزلة عالية ويتمتع مبعاملة خاصة 
تصل الى حد التضحية بأبناء القبيلة من أجل سالمته وقد 
أبيدت قبائل في شبه اجلزيرة العربية بسبب هذا املبدأ. وعليه 
فإنه ليس من املنطق ان يقوم بهذه األعمال اإلجرامية عربي 
أو مســــلم، خصوصا عندما نقوم بعملية مقارنة بني حادثة 
تفجير كنيسة االسكندرية بحوادث التفجيرات التي وقعت في 
أرض احلرمني وقبلة املسلمني (اململكة العربية السعودية) قبل 
بضع سنني، لذلك تستطيع القول ان من يقوم بهذه األعمال 
اإلجرامية ضد األبرياء ســــواء اكانوا مسلمني أم مسيحيني 
ليس في قلبه ذرة من اإلميان باهللا وهو أرحم الراحمني، بل 

انه أشد رحمة من األم امللهوفة على ابنها املفقود. 

الســـلمي بني املســـلمني   التعايـــش 
واملسيحيني كان واليزال من ابرز سمات 
املجتمع املصري منذ قـــرون حتى وإن 
تخللته بعض املمارسات من كال الطرفني 
حيث لم تصل الى مستوى ازمة صراع 
طائفي. وما تعرضت له كنيسة القديسني 
في االســـكندرية من اعتداء أودى بحياة 
ابرياء اثناء احتفالهم بقداس ميالد املسيح 
گ هو محاولة يائسة من اجل النيل من 
هذا التعايش السلمي عن طريق جر مصر 
في وحل الصراع الطائفي الذي ابتليت 
به بعض البالد العربية واالسالمية في 
غفلة من التاريخ. ال نســـتغرب دخول 
بابا الڤاتيكان بنديكتوس على اخلط بعد 
احلادث مباشـــرة حيث دعا الى التدخل 
من اجل حماية مسيحيي الشرق األوسط 
ـ لبت فرنســـا النداء ودعت الى تنسيق 
اوروبي بهذا الشـــأن ـ وقد رفض شيخ 
االزهر د.احمد الطيـــب دعوة البابا تلك 
حيث اعتبرها تدخال في الشأن الداخلي 
ملصر، وهي فـــي حقيقة األمـــر مزايدة 
من البابـــا ظاهرها التعاطف مع األقباط 
املســـيحيني وباطنها توجيه االتهام الى 
السلطات املصرية بالتقصير في حماية 
مواطنيها املســـيحيني حتى يكون ذلك 
ذريعة لتدخل خارجـــي من اجل توفير 
احلماية الالزمة لهم. من املهم ان نعلم أن 
حادث االعتداء على الكنيسة ال يعدو كونه 
دخيال على املجتمع املصري وليس كما 
يحاول بابا الڤاتيكان ايهامنا بأنه مشهد 
من تصفية طائفية تعيشها مصر، فواقع 
الدولـــة املصرية ليس كما هو احلال في 
جارتها السودان او نيجيريا. وهذا االهتمام 
من البابا في الشأن املصري يفترض ان 
يقابله اهتمام مماثل منه في معاجلة جرائم 
االعتداء اجلنسي الذي مارسه القساوسة 

الكاثوليك ضد االطفال! 

 مفرح النومس العنزي

 الكنيسة عند المسلمين

 جوهر الحديث
 سلطان إبراهيم الخلف

 اعتداء يستهدف مصر

 فكرة

 يقول املولى سبحانه (يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة)، 
ويقول جل ذكره مستنكرا فعل قوم (أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون 
ببعض). فالسياسة يجب أن تناط بالشريعة فتكون سياسة شرعية 
محاطة بســـياج من عند اهللا تعالى، إذ (ولـــو كان من عند غير اهللا 
لوجـــدوا فيه اختالفا كثيرا). وإن لم تكـــن كذلك وعصفت بها أهواء 
البشر كبيرهم وصغيرهم، فستأخذ ما تشاء وتذر ما تشاء فيما يرضي 

مسيرتها، غير ناظرة وال آبهة خلالف رغبتها.
  وحينمـــا ننظر إلى أيامنا هذه وكأننا في ســـوق عكاظ ومجنة – 
واملباركيـــة يا ولد احلجية – واجلماعة يســـتطعمون ويتذوقون ما 
طاب لهم من فتاوى الشـــريعة وما يروق لنفوسهم، السيما مع تأييد 
اجلميع إذ أنه ال يشك أحدنا في إسالم اجلميع، حينها تعرف املزاجية 

واالنتقائية.
  نعم كلنا مسلمون، مسلمون عاصون مذنبون خطاؤون وبعضنا 
«شالخون» و«عيارون»... الخ.  لكن يكمن الفرق بني السياسي املسلم 

الصادق وبني غيره في االعتراف بالذنب وفضيلة االقرار به.
  طاعة ولي األمر أمر يقر به اجلميع في حفظ كيان الدولة وصيانة 
أعـــراض وأمن الناس جميعا، وأن إثارة الفنت وتأليب اجلمهور حول 
ذلك من الشر الكبير واخلطر اجلسيم، وال ضير في استبسال اجلميع 
في حمل قضية كهذه، لكن األمر احملزن أن تصوت احلكومة ومجموعة 
من األعضاء – التبع- في زمن قصير ال تكاد تنسى فيه فتاوى طاعة 
ولي األمر – أن تصوت ضد إعفاء اللحى للعسكريني، بحجة أو بأخرى، 
ولـــم نر اإلصرار احلكومي على طلب فتاوى واألخذ بها في مثل هذه 
القضايـــا مع أنه «ال طاعة ملخلوق في معصية اخلالق»، «إمنا الطاعة 

في املعروف».
  وهكذا جعلوا الدين مطية لرغبة سياسية:
   الديـــن رأس املـــال فاستمســـك به

  فضياعـــه مـــن أعظـــم اخلســـران 
  أمنية مع إطاللـــة العام اجلديد: مع وجود كتلة «إال الدســـتور»، 
واألغلبية الدينية– إن صح التعبير – أن يقدم طلب تغيير املادة الثانية 

(ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة)..
  (وليمحص اهللا الذين آمنوا)... (ليجزي اهللا الصادقني بصدقهم)

  وهنا ُتعلم النوايا الصادقة من حَمالة الشـــعارات البراقة.. وأكيد 
احلكومـــة لن متانع فـــال يزايد أحد على أحد، وال يســـاوم أحد على 

أحد.
   صلوا على رسول الهدى.

 Mg_alhasson@hotmail.com  

 في أزماتنا السياسية واالجتماعية يتحنط إعالمنا احمللي في قالب 
واحد، معامله التســـابق لتغطية الندوات وإبراز التصريحات وإجراء 
اللقاءات للحديث عما يدور في الساحة، أما الذهاب إلى أبعد من ذلك 
مثل تناول األزمات من منظور تاريخي لبيان بداياتها وكيفية نشوئها 
ومراحل تطورها حتى وصلت ملا وصلت إليه أو تتبع شخوصها من 
حيث أداؤهم وسبب تباينهم ملوقفهم احلالي وطرق تصعيدهم للمواقف 
وأسلوب تعاطيهم الشأن العام وتغير مواقفهم فهذا مما ال يطرح بتاتا 
كما يغيب عن املشهد استطالعات الرأي وحتليل االنعكاسات والتبعات 

وسماع وجهات نظر مختلف شرائح املجتمع وقطاعاته. 
  فمـــا يعرض للنـــاس هو فقط طرف من جبل املشـــكالت في حني 
تكون أساساته وكيانه مغمورة في بحر الغموض والتجاهل فتضيع 
على جموع املشاهدين واملتأثرين رؤية احلقيقة الكاملة التي تعينهم 
على اتخاذ املواقف الصحيحة أو تقييم اآلراء املطروحة وبذلك تبقى 
احلناجر الفوالذية فقط ســـيدة املواقف ويكـــون الصوت األعلى هو 
املوجه لألحداث.  هذا اإلعالم وهذا التعاطي اإلعالمي مع األزمات هما 
أهم وســـائل التضليل والتجهيل على افتراض حسن النية مبن يقف 
خلفهما لكن املصيبة تكون أدهى إن كان هذا اللون من التعامل اإلعالمي 
نتاج تنب مع ســـبق اإلصرار والترصد ملواقف بعض أطراف األزمات 
والدفع بها لتكون هـــي الواجهة. من حق اإلعالم طبعا أن يبحث عن 
الرأي واملوقف عبر لقاءات مع بعض السياســـيني أو تغطية لبعض 
الفعاليات السياســـية لكن ذلك ليس هو األسلوب الوحيد في تناول 
األحداث وال يجوز أن يكون هو النمط األوحد، فدور اإلعالم ليس فقط 
عرض ما يحدث بل عليه ايضا مســـؤولية االرتقاء بالفهم السياسي 
للمجتمع بالبحث عن احلقائق وإبرازها، وهذا لن يتم باالقتصار على 
النموذج الوحيد احلالي من األداء والتفاعل املتبع في جميع وســـائل 

اإلعالم الكويتية إبان األحداث الساخنة. 
  وداللة ذلك ان اإلعالم الكويتي مازال يحبو وان أمامه مشوارا طويال 
ليقطعه كي يستطيع وبشكل ايجابي بناء أن يدير أزمة أو يتعامل مع 
حـــدث مهما قيل فيه من مدح فطرق تغطية األحداث وتناول األزمات 
مازالت تسير بوتيرة واحدة في الشكل مع فقر شديد في النوع مبا ال 
يساعد على إماطة اللثام عن حقيقة األحداث وأبعادها فتكون اللقاءات 
التي جتريها وسائل اإلعالم «وهذه صفة ثالثة لإلعالم الكويتي» أسيرة 
ملا تقوله الشخصيات املستضافة نتيجة الفتقاد مهارة احملاورة لدى 
املستضيفني وضحالة ثقافتهم السياسية مبا يكشف الوجه احلقيقي 
لالزمات أو يبرز املكنون املســـتور خاصـــة عندما يكون مقدمو تلك 

البرامج غير منتمني ألي من وجهات النظر املتنازعة.
  إن اإلمكانيات املتاحة لإلعالم في الكويت وكمية احلرية املتوافرة 
له تفوق بكثير القدرات العاملة فيه لكن هذا اإلعالم ال ميكن أن يخلق 
مجتمعا واعيا وال يســـتطيع أن يكون رأيا عاما مستنيرا بل سيكون 
عبئا على اإلعالم نفســـه إن حاول أن يقوم بذلك الدور وذلك بسبب 
ترسيخ أسلوب مجاراة األحداث واالنغماس فيها مبعنى لبس أثوابها 
واالنطالق في خطاها، طبعـــا توجد لدينا بعض اإلضاءات اإلعالمية 
واملبـــادرات املتميزة لكنها ال تكفي ولعـــل الوقت قد أزف كي يلتفت 
املسؤولون عن اإلعالم في بلدي لكيفية تغطية وسائلهم ومحطاتهم 
وصحافتهـــم وقنواتهم لألحداث كي ال يكونوا جزءا منها (األحداث)، 
وأحـــد عواملها بل ليكونوا عامال مؤثرا في مجرياتها واتخاذ املواقف 
منها وحينها يحســـب لهذا اإلعالم ودوره ألف حســـاب وحساب وال 

يجدي نعته بـ«اإلعالم الفاسد».
  mw٥١٤@hotmail.com

 

 ماجد جابر العنزي

 الشيف.. وتذوق 
الفتاوى الشرعية!

 زفير القلم

 د. محمد القزويني

 اإلعالم.. واألزمات

 إشارة

 ما أشبه اليوم باألمس كما تعلمون 
في سنة ١٩٣٨ ظهرت البشاير النفطية 
بعد ان ظهرت نتائج اآلبار االختبارية 
في البحرة والبرقان، واتضحت بعدها 
النفطيـــة مبقاييس  بعض احلقول 
جتارية لكثرة النفط في باطن االرض 
وخصوصا في حقل برقان الذي يعتبر 
مـــن اكبر احلقول فـــي العالم، وهنا 
أصبحت االطماع تتحرك من حولنا 
من بعض االنظمة والغزوات، وال نريد 
ان ندخل في تفصيالت عن هذه وتلك، 
فاالطماع معروفة ومعروف من يقف 
وراءها، ولكن املتداولني في تلك احلقبة 
الرجال يختلفون اختالفا كبيرا  من 
عن رجال اليوم وانا آسف اذا قسوت 

على البعض. 
  وفي تلك احلقبة قام رجال أفاضل 
في مجلس ١٩٣٨ مبطالبات لتطوير 
احلياة مبفهومها املســـتجد بعد ان 
ظهرت بشائر اخلير في بلدهم ولكن 
بعض تلك املطالـــب كان يعتقد انها 
التي  سابقة الوانها بسبب الظروف 
اشرنا اليها والتي كان احلاكم في ذلك 
الوقت مطلعا علـــى دقة تلك االمور 
كحالنا اليوم وهناك حصل سوء فهم 
بني الطرفني، مما سبب فشال للوفاق 

بني الطرفني لفهم الواقع.
  وهنا أحب ان اشـــير الى مشاركة 
قبيلة الرشايدة في تلك االحداث بعد ان 
اثيرت من قبل الكتاب واملتحدثني، تلك 
املشاركة التي لم يكن هدفها اجهاض 
تلك املطالب لهؤالء الرجال األفاضل بل 
كان هدفها احلرص على رأس الدولة 
احلاكـــم واركان احلكم واخلوف من 
الدخول في فتنة بني اصحاب الدار، 
وان يحدث خلل لو اصيب رأس الدولة 
واركانها واختل اجلســـم بأكمله مما 
يعطي فرصـــة للمتربصني في تلك 
الظروف، فشاركوا كما شارك غيرهم 
في إطفاء نار الفتنة التي كان ينتظر 
اشتعالها االعداء من حولنا في تلك 
الفترة. ومن هـــذا املنطلق اريد كما 
يريد غيري ان نحذر املسؤولني عن 
الدولة والسياســـيني في هذه االيام 
مـــن اي خالف يحـــدث بني اصحاب 
الدار، خصوصا ان االوضاع االقليمية 
والداخلية ال تسمح بذلك، كما أن االعداء 
يترصدون هذه املناسبات التي تضعف 

جسم الدولة وتشتت افكارها.
  وعلى اجلانب الرسمي من احلكم 
واحلكومة واجلانب الشعبي ان يفهموا 
هذه املخاطر، التي تســـتهدف جعل 
الكويت لقمة سائغة في افواه اجلائعني 
بعد ان برز هنا الرصد املالي خلطة 
التنمية واعـــادة الدولة الى جوهرة 
اخلليج مرة اخرى وهنا مكمن اخلطر 
واملقاصد، وهنا أحب ان اقول: سود اهللا 
وجه من ال يفهمها ويقوم بالتصدي لها 
وصد املتسببني فيها والذين ال ينفذون 
اخلطط واملشاريع كما طلب منهم ذلك، 
ومينعون السيبة والتسيب حتى ال 
يفتحوا عليهم أبواب املتصيدين في 
املاء العكر فما أكثرهم اليوم كفى اهللا 

األمة شرهم.
< < <  

  شـمينا ريحة هيل: اجلـــدر مركب على 
أوتاده والنار حامية تتســـارق من 
حتته واحذروا اشتعالها، وكما قلنا 
سنة ٢٠١١ اللي يأكل الفول حيبان ألن 

السماء ملبدة إقليميا. 

 أحداث سنة ٣٨
 

 مطلق الوهيدة

 رأي

 إحصائية الطالق في الكويت 
ازدياد مع  باتت رهيبة وفـــي 
مالحظة أن الطالق متر به جميع 
الفئات العمرية، في السابق كانت 
الظاهرة محصورة في السنوات 
األولى من الزواج وكانت املبررات 
أنه يقع لقلة اخلبرة وصغر سن 
املتزوجني، لكن اليوم زاد عمر 

طالبي الطالق ولم تعد قلة اخلبرة أو الضيق وعدم التحمل 
أو عدم املسؤولية أو املادة وعدم التفاهم هي األسباب أو 
الشـــماعة التي يعلق عليها الطالق، اليوم الزواج يفشل 
بعد سنوات طويلة من املعاشـــرة تفوق العشر، وتصل 
للعشـــرين وتزيد عند البعض على الثالثني، الوقفة هنا 
مختلفة وأظن األســـباب أيضا مختلفة، وال أعتقد أن عدم 
القدرة على التفاهم تعطي الفرصة لطلب الطالق، فالتفاهم 
طوال كل تلك السنوات أخذ كفايته، كما أن ضيق ذات اليد 
تعودت األســـرة عليه ولم يعد مهما مع كبر عمر الزوجة 
وقلة الطلبـــات، واخلبرة موجودة وإال ملـــا امتد الزواج 

لسنوات.
  املالحظ أن غالبية حاالت الطالق تتم برغبة من الزوجة 
وبرضا وســـعي منها حتى أتاح لها اخللع فرصة التحرر 
وفـــك رباط حتول مـــن مقدس الى قيد مـــن حديد مؤلم. 
الســـؤال املطروح وامللح والذي أمتنى أن جتيب عنه أي 
جهة اختصاص عنه هو ملاذا تقبل امرأة أيا كان مستواها 
بالوقوع فريسة الوحدة واحلاجة لشريك يساندها ويرعى 
صحتهـــا التي باتت بحاجة الى عنايـــة وما الذي يدفعها 
للتخلص من ضوابط الزواج والرحيل عن البيت والزوج 
ووضع النفس رهينة وحدة قاتلة؟! البد أن احلياة الزوجية 

صارت مستحيلة، وهما أمران كالهما مر كما يقولون.
  الزوجة حني تسعى للطالق تدرك جيدا مدى اخلسارة 

وأنها تسقط كل حقوقها رغبة 
منها فقط في التخلص من حالة 
تعيشها وقد طفح بها الكيل.. 
يقول أحد احملامني لي ان الزوجة 
أحيانا تخسر الكثير فقط رغبة 
منها في اخلالص.. لهذه الدرجة 
الزوجية لدى  تصل احليـــاة 

البعض.
  حسب ما الحظت ان الســـبب في فشل زيجات عديدة 
رغم فترة الزواج الطويلة هو خيانة الزوج، نساء عديدات 
يشاركنها الزوج جسدا ومادة وحياة، تصبر إحداهن حتى 
متوت قهرا وتفك األخرى ربـــاط الزواج وإن طال رحمة 

بجسد وفكر وأبناء.
  اخليانة انتشرت في الكويت ألسباب عدة منها املاديات 
ووجود جنسيات سهلة وشقق مفروشة وحترر زاد عن حده، 

وأسباب اخرى مختلفة.. تعددت األسباب و... واحد.
  املوضوع الذي نشـــرته الزميلـــة «القبس» عن طالق 
بعض املشاهير انصبت غالبيته في اخليانة الزوجية، أمر 
مضحك، ومعروف أن اخليانة شأن عاملي، لكن األخالقيات 
التي يتربى عليها املسلم يجب أن حتصنه عن ذلك.. لكنه 

التقليد األرعن والشهوة املكروهة.
  العديدات ممن تخطت أعمارهن األربعني فاض بهن وسعني 
للطالق رغبة في شراء النفس والعطف على الذات خاصة 
في وجود رجل عابث يعكس جتاربه على بيته فيحل احلرام 
ويحرم احلالل ويلعب به الشيطان فينعكس وضعه على 

أهل بيت في شكل شك وبخل وخناق وغضب.
  قالت لي إحدى معارفي انها طلبت الطالق بعد زواج وصل 
لألربعني وبوجود أحفاد، وسألتها بعد أسابيع هل هناك 

مجال للصلح والعودة؟ فردت بحدة: شي... ما أرده.
 Kalematent@gmail.com  

 هيا علي الفهد

 طالق ٢٠١٠

 كلمات


