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 ذعار الرشيدي

نواب »الرابعة«.. 
اجنح وسكر تلفونك

يشتكي كثير من ناخبي 
الدائرة الرابعة ان اغلب من 
ميثلون الدائرة من النواب 

أغلقوا اجهزتهم الهاتفية متاما 
بعد ان جنحوا وأصبحوا 

ال يردون على الناخبني إال 
بوسيط، بعد ان كانوا ميشون 

ويهرولون ويركضون بل 
وأحيانا يطيرون طيران 

الهداهد نحو هذا الناخب 
وذاك الناخب وتلك الناخبة 

بحثا عن صوت يضمن 
وصولهم، بل قد تدمع عينا 
احدهم عندما كان مرشحا 
أمام الناخبني في ديوانية 
وذلك استدرارا لعواطفهم 

ليحصل على صوت أو 
صوتني من رواد تلك 

الديوانية، ولكن ما ان أعلن 
فوزه رسميا كان أول ما فعله 
هو انه أغلق موبايله أو حتى 

فصله من اخلدمة أو سلمه 
لسكرتير سكرتير سكرتيره 

ليرد بانتقائية على هذا أو 
ذاك ممن يسعون لالتصال 
باملرشح من اجل معاملة أو 
مساعدة في استرجاع حق 

لهم.
مشكلة نواب »اجنح وسكر 
تلقونك« انهم يعتقدون بأن 

معادلة ضمان استمرارية 
الكرسي خاصة في الدائرة 

الرابعة هي ان تضمن 
مجموعة مكونة من 1000 
صوت من مجموعتك أو 

عائلتك أو قبيلتك ثم تقوم 
بتسليط ضوء اهتمامك 

عليهم وجتعل لهم األولوية 
في تخليص معامالتهم والرد 
عليهم شخصيا كونهم األكثر 

تأثيرا واألقرب وعددهم 
مضافا اليه ٥00 من األصوات 

املشتتة يعتبر قاعدة 
انطالق نحو جناح قادم في 

االنتخابات القادمة، واحلقيقة 
ان هذه اخلدعة في االهتمام 

مبجموعة 1000 شخص 
كان ميكن ان تنجح إبان 

انتخابات األصوات األربعة، 
ولكن في ظل الصوت الواحد 

هذه احلركة االحتكارية في 
دائرة األلف صوت أصبحت 

غير ناجحة على االطالق 
وال تضمن جناحا قادما 

ألي من النواب العشرة في 
الدائرة الرابعة، فكلهم من 

األول حتى العاشر في دائرة 
احتمالية اخلروج، فالصوت 

الواحد تسبب في تضييق 
احتكار املقعد، وفي الوقت 
نفسه فتح باب االحتماالت 
على مصراعيه الن ينجح 

أي شخص من خارج دائرة 
القبائل األكثر متثيال أو 

أصواتا في الدائرة، كما فتح 
باب نسبة تغيير النواب بني 

انتخابات وأخرى ليصل 
الى 80٪  في كل دورة كما 

حصل في املجلس السابق، 
اذ شهدت الدائرة الرابعة 

نسبة تغيير بلغت 80٪  بني 
مجلسي 2013 و2016 أي 

شهد خروج 8 أعضاء سابقني 
وبقاء اثنني فقط، وهي نسبة 

ستزيد االنتخابات القادمة وال 
شك، فالصوت الواحد كسر 

االحتكار إلى حد كبير.
عموما، نواب »اجنح وسكر 

تلفونك وال ترد على ناخبيك« 
في الدائرة الرابعة، إن تغيير 

النواب في الدائرة الرابعة 
أسهل من تغيير مسار سيارة 
من احلارة اليمنى إلى احلارة 

اليسرى و»من غير ال تدق 
إشارة«، فجزاكم اهلل خيرا 
وثبتكم »بطلوا« تلفوناتكم 

وردوا على خلق اهلل واقضوا 
حوائج الناس، خاصة كما 
ترون أن هذا املجلس ال 
يشرع وال يعرف كيف 

يراقب، فعلى األقل سووا 
شيء مفيد.

توضيح الواضح: من يعتقد 
أن سبب نسبة التغيير 

الكبيرة في النواب بني مجلس 
2013 و2016 هو فقط عقاب 
شعبي لنواب خذلوهم في 

مطالباتهم مخطئ، إذ ان هذا 
سبب واحد وال أعتقد بأنه 
رئيسي، فالسبب الرئيسي 

هو أن الصوت الواحد كسر 
حالة االحتكار وخلق متغيرات 

أكبر من احلاالت اجلامدة 
في األصوات األربعة، وفتح 

مساحات التغيير ووسع 
دوائر االحتماالت.
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أقامت املغنية اإليرانية األشهر كوكوش حفلة 
غنائية في الكويت فحصلت على نصيب 
وافر من التعليقات والتغريدات السلبية 

واإليجابية في مواقع اإلعالم االجتماعي. 
وإن كانت التعليقات اإليجابية تعكس مقدار 

الترحيب بهذه الفنانة األسطورية، فإن معظم 
التعليقات السلبية كانت تخبط في الوهم 
واألخيلة والفذلكات. فشخص يصف أداء 

املغنية )ذات السبعني ربيعا( باألداء العادي! 
وآخر ذهب إلى أنها لم تعد جميلة مثلما 

كانت في املاضي! ومغردة أخرى تقول إن 
كوكوش ما عادت متلك اجلديد الذي يبهر 
املتفرجني! وآخرون من املرضى انتهزوا 
فرصة احلفل لبث سمومهم املذهبية أو 

التشكيك بوطنية أو أخالق احلضور.
> > >

كوكوش )أيقونة الفن االيراني( بصوتها 
الساحر وادائها الباهر وحضورها اآلسر، 

هي رمز إنساني جميل، وتاريخ حافل 
بالعطاء، ولم تنتقص أيام الغياب القسري 
من حيويتها وإشراقاتها وقوة حضورها 
في وجدان الناس من عرب وعجم، ورمبا 

أقوام أخرى بعد انتقالها للعيش في أميركا. 
كوكوش فنانة عابرة لألديان واملذاهب 

والقوميات واللغات. فنحن الذين ال نعرف 
اللغة الفارسية، ومذ كنا صبية صغارا، كنا 

نردد معها بعض كلمات أغانيها اجلميلة. 
وبعد انتشار اإلنترنت عاد جمهورها إلى 

متابعة أغنياتها سواء من خالل الڤيديو 
كليب ألغنياتها اجلديدة أو أغنياتها القدمية 

املنتشرة في اليوتيوب.
> > >

كل من حتدث عن أداء كوكوش ووصفه 
بالعادي أو انها ما عادت متلك اجلديد 

غفل عن رمزية حضور هذه املغنية 
اإليرانية األشهر للغناء في الضفة الغربية 

من اخلليج حيث تقع بالدنا التي عرف 
ناسها كوكوش مذ سطعت شموسها في 

إيران الشاهنشاهية. فاجلديد في حضور 
كوكوش )حضورها( املتدفق باحلياة 

والساطع بالدالالت. أما من حاول الزج 
بهذا احلفل الفني في أوهامه املذهبية أو 
العرقية والعنصرية، فانه، حكما وحتما، 
يجهل دور الفنون واآلداب في التقارب 

بني األمم، واجليران منهم على وجه 
اخلصوص. كما أن العنصري أو املذهبي 
ال ميلك سوى االستماع لصوته هو دون 

سائر خلق اهلل. 

لن أستغرب حني يتأثر البسطاء مبا يسمى 
الفاشينستات من النساء أو الرجال ويلهثون 
خلف ما يسوقون له ويروجون له فهذا دليل 
على تفاهة املجتمع وأمر يبحث فيه عن الربح 
املادي فقط، فال ترُج من هؤالء أن يبنوا وطنا 

ألن الوطن الذي يبنيه هؤالء هو كمن يبني 
بيتا رمليا على طرف بحر.

ولكن حني يكون التأثر من قبل قيادات 
تتحكم بأمور الناس ومصاحلهم فهنا تكمن 

املصيبة، فاإلشادة مبا تفعله أو تسويقك 
من قبلهم فهذا معناه بالكويتي »رحنا فيها« 

وحينها ال يسمح لك بأن تسأل: أين ذهب 
وعي املجتمع الذي تستغلونه حني ال يوافق 

أهواءكم؟
ماذا قدم من ميدحكم ويطبل لكم، ولو فيهم 

خير كان األجدر أن يقدموا ألنفسهم فهناك 
فتيات وسيدات من بلدي يساوي حرف 
واحد من أسمائهن مليون »طبالة« تعتمد 

بشهرتها على أمور نسأل اهلل أال يبتلينا بها.
سأذكر أسماء من فتيات الكويت كانت 

أسماؤهن مشرفة ألهلهن ولبلدهن: سندس 
الفارسي صاحبة املركز األول في أوملبياد 
الكيمياء، نورة محمد املشعان أول كويتية 

حتصل على الدكتوراه في هندسة السواحل 
والتسرب النفطي، وفاء الدويسان أول طبيبة 

حتصل على شهادة مناظير نساء ووالدة.
شيخة مساعد املاجد أول مهندسة حتصل 
على شهادة خبير في الكهربائيات القابلة 

لالنفجار، د.آمنة عبداملطلب خريبط مت 
اختيارها عضوا في اللجنة العلمية في املعهد 

األميركي لعلوم الفضاء، د.دميا الوقيان 
تشارك كقاض في اكبر محكمة صورية 

في مسابقة جيسب للقانون الدولي، وئام 
العبداهلل أول مهندسة حتصل على درجة 
املاجستير في العمارة من جامعة هارفرد 
وشيخة املاجد املخترعة التي صنعت قلم 

املسمار اخلاص للمكفوفني.
اإلعجاب والتقدير واالحترام يكون ملثل تلك 
األسماء وملثل كثير من بنات الكويت اللواتي 
يقدمن أمورا مشرفة، وليس ملن تقدم نفسها 
كمظهر وهي تعرف أن جوهرها ال يصلح أن 

يكون كنزا نفتخر به.
أدام اهلل بنات الكويت اللواتي نفخر بهن، 

وال دامت من ال تعرف املعنى الشعبي 
للفاشينستا.

www.salahsayer.com
@salah_sayer

saad.almotish@hotmail.com
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بعد الضجة اإلعالمية والسياسية التي 
صاحبت وصول دونالد ترامب إلى رئاسة 

الواليات املتحدة األميركية، والتخوفات التي 
حملتها وأسهب احملللون في ترجمتها وفق 
معيار املوازنات الدولية، ومصالح الواليات 

املتحدة األميركية، وأساليب محاربة اإلرهاب 
وموقف الرئيس اجلديد من القضايا الدولية 

امللتهبة كالصراع في الشرق األوسط وإيران 
وكوريا الشمالية والقضية الفلسطينية 

وغيرها من األمور والقضايا التي أسهمت 
الواليات املتحدة األميركية في إدارتها، 

فكان التخوف هو سيد املوقف خصوصا 
من الدول العربية واإلسالمية واجلاليات 

املسلمة والعربية واملكسيكية املقيمة بأميركا 
حيث كان خطاب دونالد ترامب االنتخابي 
مباشرا وبعيدا عن األصول الديبلوماسية، 

فكان شديدا في مسألة محاربة اإلرهاب 
والشأن الداخلي في التقليل من اجلاليات 

املهاجرة، وإنشاء حائط حدودي ما بني 
أميركا واملكسيك، وكلها مؤشرات جعلت 

العالم يتخوف من إدارة حكمه وتأثيرها على 
املنتظم الدولي، وقد تعززت تلك الظنون 

واملخاوف عندما اصدر مرسوما مبنع 
دخول رعايا ومواطني بعض الدول العربية 

واإلسالمية لألراضي األميركية، لكن ذلك 
لم يستمر طويال حيث اتضحت الرؤية، 
فتم التراجع عن ذلك املرسوم وتالشت 

مخاوف اجلاليات العربية واملسلمة املقيمة 
في الواليات املتحدة األميركية، كما مثلت 
الضربة التي وجهها دونالد ترامب للنظام 

السوري وتدميره ملطار استراتيجي جد مهم 
نتيجة املجازر التي ارتكبها النظام السوري 
واستعماله الكيماوي ضد الشعب، كان هذا 

املوقف مبنزلة احلركة السياسية والعسكرية 
اجلريئة التي جعلت من شعبية ترامب ترتفع 

لدى الدول العربية واإلسالمية، اذا كان 
موقفه يحمل العديد من الدالالت االنسانية 
واحلنكة السياسية التي جعلته يتخذ موقفا 
ذكيا وال ينصاع لتبريرات النظام األسدي 

في محاربته لإلرهاب.
ويتأكد موقف ادارة ترامب جتاه العالم 

االسالمي بأنه كان مبالغا فيه أثناء احلملة 
االنتخابية وما بعدها، حيث روج خلطاب 

ترهيبي لكن واقع العمل والعالقات يؤكد غير 
ذلك، إذ ان أول زيارة لدونالد ترامب خارجيا 
ستكون للمملكة العربية السعودية يوم 23 
مايو 2017 وهي زيارة حتمل دالالت عميقة 
وقوية جدا، فهذه الزيارة هي مبنزلة امتنان 

وتقدير من أميركا لدور اململكة العربية 
السعودية في محاربة اإلرهاب والدور 

احملوري الذي تلعبه على املستويني اإلقليمي 
والدولي في استتباب األمن والسلم العاملي، 

واعتراف بدور الديبلوماسية السعودية التي 
أصبحت تلعب أدوارا طالئعية ومفصلية 

داخل املنتظم الدولي، هذا باإلضافة إلى كون 
اململكة حتمل بني أضلعها الهم االسالمي 
العاملي وحتظى باحترام وتقدير كل دول 

العالم ويتمركز فيها العمق االسالمي للكعبة 
املشرفة كداللة رمزية ملعتقدات املسلمني، 

كما أنها دولة قوية ولها تأثير إقليمي واسع 
وخالل الزيارة سيناقش ترامب مع القيادة 

السعودية عدة بنود، أهمها إيجاد حل طويل 
األمد للتطرف واتخاذ إجراءات إضافية 

لوقف متويل املنظمات املسلحة، ومواجهة 
تأثير ايران وتنظيم الدولة وزيادة التعاون 

األمني بني دول الشرق األوسط.
ولعل هذه الزيارة تعكس على األقل حاليا 

التوافق العام ما بني أميركا والسعودية في 
أمور مصيرية يعيشها العالم وتؤثر عليه 
سلبيا، وفي انتظار ما ستسفر عنه تلك 

الزيارة من نتائج ومشاورات تبقى اململكة 
رائدة برجالها وحكامها وسياساتها.

رياض الصانع 

دالالت 
زيارة ترامب 
للمملكة العربية 
السعودية

مركز رياض

أحرزت دول اخلليج تقدما واضحا في نشر 
ثقافة متكني املعاق واالهتمام به وذلك من 
خالل عدد احلاصلني على درجات علمية 

عليا فيما يخص ثقافة متكني األشخاص من 
ذوي اإلعاقة، فقد لوحظ مؤخرا ان كثيرا 

من املتخصصني اخلليجيني يرأسون اللجان 
العلمية للعديد من املؤمترات التي تخص 

ذوي االعاقة. 
وقد لفت انتباهي الدور املميز الذي قامت 

به البروفيسورة القطرية د.هال السعيد 
في املؤمتر اإلعالمي املناصر لذوي اإلعاقة 
وأسرهم، حيث ترأست اللجنة العلمية فيه. 

وقد ركز املؤمتر على األوراق اخلاصة 
مبساعدة وتوعية وتعديل توجهات املجتمع 

واسر ذوي اإلعاقة للتعامل مع اإلعاقة، 
باإلضافة إلى أن أوراق العمل ضمت عددا 
كبيرا من األشخاص ذوي اإلعاقة انفسهم 

حيث مت توثيق جتاربهم وممارساتهم 

احلياتية العامة وليست النظرية فقط وقد 
سلط املؤمتر الضوء على عدة محاور أهمها: 

التكنولوجيا ووسائل التواصل االجتماعي 
)السوشيال ميديا( ووسائل التواصل الرقمية 

وكيفية استخدامها في عملية التواصل.
وسائل اإلعالم املقروءة واملرئية والطرق 

الصحيحة لعمل التوعية املجتمعية.
توعية ذوي اإلعاقة واسرهم من خالل 

اإلعالم.
اجلوانب النفسية واالجتماعية لذوي االعاقة 

وأسرهم.
الرياضة اخلاصة بذوي اإلعاقة.

دور الفن واإلبداع في عملية تدريب وتعليم 
االشخاص من ذوي اإلعاقة.

القضاء وتأثيره على االشخاص من ذوي 
االعاقة.

التركيز على احلروب التي تعيشها بعض 
الدول العربية وواقع االشخاص من ذوي 

االعاقة اثناء عمليات االخالء والتنقل. 
االعاقات الناجتة عن احلروب وواقع االسرى 

من ذوي االعاقة في االسر.
ختاما، جنح املؤمتر في ان يحقق ما سعى له 
فكانت التوصيات معبرة عن احلضور، ومن 

اهم التوصيات التي مت تقدميها من خالل 
الوفد الكويتي املشارك أ.جابر الكندري، 

أ.بدر كرم، د.زينب احلساوي: 
ترك احلرية لألشخاص من ذوي االعاقة 

السمعية الختيار لغة االشارة املناسبة لهم 
وعدم توحيد اللغة كمطلب اساسي لهم، وان 
يتم حتديد رغباتهم من خاللهم ومن خالل 

احتياجاتهم وليس من خالل وجهة نظر 
االشخاص من غير ذوي اإلعاقة.

وجود جلنة من املتخصصني لتوفير اطار 
عمل موحد للدول العربية حتت مظلة عربية 
واألخذ بأفضل التجارب الناجحة وتطويرها 

ودعمها ثم تعميمها حتى ال تهدر اجلهود. 

zalhasawi@hotmail.com
twitter:@drzainbalhasawi

د.زينب الحساوي

املؤمتر 
اإلعالمي 
املناصر لذوي 
اإلعاقة وأسرهم

وقفة

Tariq@Taqatyouth.com
@Al_Derbass

م.طارق جمال الدرباس
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بعد ختام يوم طويل وممل لالستجوابات الثالثة املقدمة من بعض 
نواب مجلس األمة إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير 

اإلسكان، والتي انتهت بتوصيات دون الوصول الى عدد كاف 
لتقدمي طلب عدم التعاون وطرح الثقة.

ظهر علينا وزير العدل بتصريح ناري اختتم به هذا اليوم، قائال: 
»النواب الذين وقفوا مع احلكومة، نقول لهم: سنرد التحية من 

خالل التعاون بيننا وبينكم«.
وعند هذا التصريح تضاربت األسئلة في رأسي، فهل التعاون 

يكون فقط مع النواب الذين وقفوا معكم؟ أم يجب أن يكون مع 
اجلميع؟ كيف سترد احلكومة التحية للنواب الذين وقفوا معها؟ 

هل من خالل إجنازات حقيقية وملموسة طال انتظارها من الشعب 
الكويتي؟ أم ستكون التحية من خالل فتح باب املعامالت على 
مصراعيها للنواب الذين وقفوا مع االستجوابات؟ أم من خالل 

إيداعات مليونية كالتي سمعنا عنها سابقا؟ أم من خالل التعيينات 
بالواسطة في املؤسسات احلكومية؟

أعترف بأن التساؤالت السابقة سبب رئيسي ألمراض القلب 
وارتفاع السكر وضغط الدم والقولون!

فيا معالي وزير العدل، عليك أن تعلم علم اليقني أن الشعب الكويتي 
يريد أن يكون رد هذه التحية من خالل حتقيق التنمية احلقيقية 

للبالد، وحتقيق اإلصالح االقتصادي، وزيادة هامش احلرية.
إن الشعب يتطلع ألن تكون التحية من خالل إعادة تأهيل الدولة 

وإعادتها إلى جادة التنافس في أهم املؤشرات الدولية، مؤشر 
التنافسية والتنمية البشرية والفساد وبيئة األعمال وسهولة 

التجارة وغيرها الكثير.
ففي عام 2007 كنا نتنافس على املركزين األول والثاني، أما في 

عام 2016 فقد أخذنا املركز السادس خليجيا بجدارة.
الشعب الكويتي يتطلع ألن تكون التحية من خالل إصالح التعليم 
الذي بات يتدهور ويسوء في السنوات األخيرة، واجلميع يشتكي 
من معلمني وأولياء أمور، فأصبح املواطن يلجأ مرغما إلى املدارس 

اخلاصة، وعلى رأسهم الدكتور محمد الفارس وزير التربية 
ووزير التعليم العالي، وذلك لسوء املستوى التعليمي في املدارس 

احلكومية.
الشعب الكويتي يتطلع ألن تكون التحية من خالل تطوير اخلدمات 

الطبية ورفع مستوى جودتها وإنهاء املشاريع الصحية العالقة 
كمستشفى جابر.

الشعب الكويتي يتطلع ألن تكون التحية من خالل رفع اإليقاف 
الرياضي وإتاحة الفرصة للشباب للكويتي للعب حتت علم الكويت 

بدال من العلم األوملبي.
الشعب الكويتي يتطلع حلل مشكلة البطالة حتى يجد الشاب 

الكويتي بيئة عمل صاحلة للعطاء واإلنتاجية واملساهمة في بناء 
كويت املستقبل.

فالشعب الكويتي يتطلع إلى الكثير من اآلمال والطموحات، وما زال 
يتطلع، ومتعطش ألن يرى نتائج هذه التطلعات على أرض الواقع، 

وحيث يتمنى حتقيق إصالحات حقيقية يتلمسها ويشعر بها 
املواطن البسيط، بعدها ستجد املواطن هو من يرد للحكومة التحية 

بأحسن منها.

يقوم املشايخ الذين يعقدون القران في العالم بدور كبير في 
خدمة املجتمع، فهم كما يقال يجمعون رأسني باحلالل، ويقومون 

بتوجيه النصائح لهما ولوليهما واحلضور، وتثبيت ذلك العقد 
بشكل رسمي، وتطبيق سنة محمودة.

وغالبا يقومون بذلك العمل تطوعا، خدمة للمجتمع، إال من رسوم 
بسيطة في بعض الدول، ألسباب مختلفة.

وألن العمل تطوعي، فحصول األخطاء أمر وارد، لطبيعة البشر 
في العمل التطوعي، وأود اإلشارة لبعض املالحظات التي رأيتها 

أو وردتني للمصلحة العامة، آمال أن ينبه إليها املسؤولون في 
وزارة العدل املشايخ الكرام.

٭ أعجبني ذلك الشيخ الذي يطلب البطاقات املدنية قبل عقد 
القران بيوم أو أكثر، ليقوم بكتابة كافة البيانات في البيت أو 
املكتب، حتى إذا جاء موعد عقد القران ال يؤخر الناس، ويبدأ 

مباشرة بالكالم، ثم التوقيع على األوراق اجلاهزة.
٭ وأستغرب من الشيخ الذي ال يطلب جميع األوراق بشكل 

مبكر ليتحقق من كل شيء، وعدم وجود موانع أو مخالفات، ففي 
عقد قران بني كويتي ووافدة، لم يحضر ولي الوافدة ورقة من 
الوزارة تسمح له بعقد القران خارج احملكمة لعدم علمه بذلك، 

وتعطل الزواج وسط استغراب املدعوين!
٭ وأستغرب أكثر من الشيخ الذي عقد القران شفويا، ولم 

يكتب شيئا في الورقة، وطلب من الزوج وولي الزوجة والشهود 
التوقيع على بياض، على أن يكتبها الحقا. والقى ذلك استهجان 

الشهود واحلضور!
٭ ويعتمد بعض الشيوخ على موظفني عندهم لكتابة البيانات، 

دون مراجعة أو تدقيق منهم!
٭ ال يليق بشيخ أن يصور عقد القران الذي يقوم به بهاتفه 

اجلوال، ثم يقوم بنشره مباشرة في تويتر، أو سناب شات، أو 
انستغرام، أو غير ذلك، لسببني: أوال: ألن ذلك من خصوصيات 

العائلتني، وثانيا: لعدم لياقة ذلك بشيخ دين.
٭ عدم حرص بعض املشايخ )الندرة( على تنفيذ أركان عقد 

القران، سهوا أو جهال، فعلى سبيل املثال، في إحدى الزواجات، 
لم ينزل ولي الزوجة من السيارة ألنه مقعد أو عاجز، وعند عقد 
القران في املكان املتفق عليه، لم يتم القبول من ولي الزوجة أمام 

الزوج والشهود، وهذا ركن، فقام الشيخ وحده إلى السيارة، 
ووقع العقد من ولي الزوجة دون ان يسمعه أحد.. ال الزوج وال 
الشهود، وال يعلمون هل سأله القبول أم وقع الورقة فقط! فهنا 

يعد الزواج ناقصا، أو باطال كما أفتى أحد املشايخ، فاضطروا 
إلعادة عقد القران مع شيخ آخر.

٭ عرف عن بعض الشيوخ عدم االلتزام باملواعيد، أو ازحام 
أنفسهم بعدة مواعيد في اليوم، مما يسبب احلرج للناس.

٭ قد يحرج بعض الناس من ذكر مبلغ الصداق )املهر(، فتكون 
العبارة عامة دون ذكر املبلغ، ويغيب ذلك على الشهود، فال أقل 

من قراءتهم للمبلغ كونهم من أركان العقد.
٭ ال بأس من االتفاق عند الزواج بني سني وشيعية أو العكس، 

أن يتم ذكر احملكمة التي يتم الرجوع إليها، وغالبا تكون احملكمة 
السنية، خروجا من احلرج واخلالفات األسرية الحقا، سواء في 

االنفصال أو امليراث.
وفي كل األحوال.. ينبغي على وزارة العدل متابعة ما يحدث في 
الساحة، والتنبيه على األخطاء، وتطوير دور الشيخ في النصح 

واإلرشاد، فغالب الشباب ال يعرفون من الزواج سوى النكاح، وال 
يعرفون حقيقة الزواج الفطري مبسؤوليته، فال غرابة أن نرى 
ارتفاع معدالت الطالق، وهي فرصة جميلة للتوجيه والتذكير.

واهلل يوفق املعاريس اجلدد لكل خير.

كيف سترد احلكومة 
التحية للنواب؟
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