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ملاذا لم تنجح النساء 
في االنتخابات الكويتية؟

بدور املطيري

١٦ عاماً مضت ولكنها كانت كاألمس، ما زلت أذكر تفاصيلها جيدا وما زلت 
أتذكر مشاعر االنتصار التي شعرت بها وشعرت بها كافة النساء في الكويت، 
فيوم مثل هذا ال ميكن أن ننساه وهو ١٦ مايو ٢٠٠٥ منح املرأة الكويتية احلقوق 
السياسية كاملة، بعد نضال العديد من الرائدات لكي تنال املرأة الكويتية هذا 

احلق بجهد دؤوب دون كلل أو ملل حتى حصلن عليه.
ماذا حدث بعدها؟ سأكتب حول هذا املوضوع ولكن بصراحة شديدة لعلنا 
نعرف أين اخللل ونعاجله، ملاذا لم تصل أي امرأة إلى مجلس أمة ٢٠٢٠؟ رمبا 
هو السؤال الذي نحتاج ألن نعرف إجابته دون مجاملة ودون مواربة للنفس، 
لإلجابة عن هذا علينا أن نشــاهد الصــورة األكبر وما مت طرحه في البرامج 
االنتخابية للســيدات املرشــحات، رغم جتاوز عددهن الـ٣٣ مرشحة إال أن 
املرشــحات املؤهالت خلوض السباق االنتخابي ال يتجاوزن عدد أصابع اليد 
الواحدة وهي نســبة طبيعية، والتأهيل املقصود فيه املؤهل العلمي والدراية 

السياسية واإلملام املعرفي بقضايا الوطن واملواطنني.
أعرف أغلبهن شخصيا وليتحملن مقالي هذا، فهو من باب االنتقاد البناء 
ولست أقصد أبدا االنتقاص منهن بل عليهن مراجعة النفس والعمل على نقاط 

الضعف، فنجاحهن هو جناح لنا كسيدات كويتيات.
أســتطيع أن أقول إن األغلبية منهن لم حتّضر نفسها جيدا لالنتخابات 
البرملانية وكانت األوفر حظا هي من كررت جتربتها في الترشــح وكانت في 
كل مرة، تعالــج أخطاءها وتظهر قوتها، وأفضل ما عندها في عمل اجتهادي 
منها شخصيا وهو ما يجبرنا على تقدير مجهودها ونضالها، أما البقية فهل 
تعلمن أن املرشــحني الرجال جهزوا أنفسهم منذ أربع سنوات بعمل دؤوب 
وتواصل مكثف مع أبناء الدائرة ولهم اجتماعات شهرية مع مفاتيحهم االنتخابية 

واملناديب، كل هذه السنوات للتحضير لهذا اليوم!
إحداهن أعلنت ترشيح نفسها قبل شهرين فقط من االنتخابات، بعضهن 
فوجئت رغم تواصلي معهن باإلعالن الرسمي خلوضهن االنتخابات! ملاذا؟ رمبا 
كانت احلكومة متهمة في هذا اجلانب وحتمل الوزر األكبر في هذا املوضوع، 
فكل اآلمال معقودة في تكرار جتارب وزيرات سابقات كن مرشحات لالنتخابات، 
فكانت احلكومة تختار وجوهها النسائية من املرشحات ليس إميانا باملرأة وال 

إمكاناتها القيادية ولكن فقط من باب أن هناك عنصرا نسائيا في احلكومة.
املرأة الكويتية مغيبة عن السياســة طوال ٤٠ عاما، ولألســف أن أغلب 
اخلطابات االنتخابية من قبل املرشحات كانت عالية جدا وال تتساوى مع الوعي 
السياسي للمرأة الناخبة.. هل تعلمن عزيزاتي املرشحات أساليب االنتخابات 
وأســاليب التأثير على املرشحني؟ لألسف ال، سأورد هنا أحد األساليب التي 
مت اتباعها في االنتخابات األخيرة، حيث استطاعت القبائل حصد العدد األكبر 
في مجلس ٢٠٢٠ بعد استطاعتها فك شيفرة النجاح في نظام الصوت الواحد، 
وتقلص متثيلها في املجالس الســابقة لتعود بعدد كبير، وكانت التشاوريات 
هي الطريق إلى الفوز في املجلس بنسبة كبيرة جدا، بينما مترد البعض على 
نتيجة التشاوريات وأصر على خوض االنتخابات بعيدا عن التشاورية وحقق 
النجاح، فعلى سبيل الذكر قبيلة املطران في «الرابعة» متكنوا من العودة إلى 
مجلس ٢٠٢٠ بأربعة مقاعد بعد أن كانت في املجلس املاضي مبقعد واحد عبر 
تنظيم تشــاوريات بـ«تكتيك» جديد ألول مرة يتم استخدامه في القبائل هو 
تشاوريات األفخاذ، بحيث يتم حصر أبناء الفخذ الواحد وإلزامهم بالتصويت 
ملرشح محدد في عملية حســابية لضمان جناح املرشح، وقد بدأ االستعداد 
املبكر جدا منذ أكثر من عامني، أما العوازم في اخلامسة فقد استخدمت «تكتيك» 
جداول األسماء وهو تقسيم أصوات الناخبني إلى متوسط عدد النجاح وتوزيعها 
باألحرف األبجدية على املرشــحني األربعة وجنح منهم اثنان فقط، ما جعل 
القبيلة تفكر في إعــادة النظر في هذه الطريقة وخاصة في عدم التزام أكثر 

من ١٠ آالف بهذه الطريقة.
االنتخابات مــع الصوت الواحد حتتاج إلى «تكتيكات» سياســية، وعلى 
النساء من اآلن التحضير لالنتخابات القادمة إذا ما متت في موعدها في عام 
٢٠٢٤، عليهن توحيد الصفوف بينهن، وعلى اجلمعيات النسائية العمل اجلاد 
واالحتاد بينهن لهذا اليوم، في جتهيز صف مؤهل من املرشــحات املؤهالت، 
عليهــن أن يعرفن أن الصوت الواحد أصبــح غاليا جدا وثمينا جدا ولن يتم 
منحه إال لألفضل ســواء أكان رجال أو امرأة، وال يعتمدن فقط على كونهن 
عنصرا نسائيا، الناخب/ الناخبة أصبح اآلن يبحث عن من ميثله وعليهن أن 

يستمعن للشعب عن قرب ويرصدن مشاكله وماذا يحتاج.
لن أقسو كثيرا على املرأة، وأنا أعلم ما تواجهه من حتديات كثيرة، ولكن 
السياسة اآلن حتتاج إلى وعي كبير والى جيش من النساء يدعم صفا واحدا 
من النســاء املرشــحات، عدا ذلك لن جند املرأة في املجلس إال إذا مت إقرار 

نظام «الكوتا».
وحتى ال تضيع جهود الرائدات في النشــاط السياسي «وحدوا الصفوف 

يا معشر النساء».

بعد الفصلة

فلسطني.. 
ما اجلديد 

وما املطلوب؟!
amalmudahka@gmail.comعبداحلميد مبارك املضاحكة

فلسطني تطل برأسها من جديد رغم كل جهود التصهني وعمليات غسل 
الدماغ جلعل التطبيع واقعا نعيشــه، بينمــا يظن البعض أن ملف قضية 

فلسطني مت طيه وإغالقه.
أمور جديدة حدثت وحتدث جعلــت األمور مختلفة هذه املرة، أبرزها 
باختصار هو التأييد الدولي للموقف الفلســطيني، ومداخالت العديد من 
أعضاء الكونغرس األميركي، وعلى رأســهم رشيدة طليب األميركية من 

أصل فلسطيني.
واألهم مــن مواقف أعضاء الكونغرس، ردة الفعل الشــعبية العربية 
واإلسالمية التي جاءت لتنفيس الغضب الكامن في النفوس، بعد استفزازات 
املتصهينني، وها نحن نرى جتمعاً هنا وتظاهرة هناك من الشعوب العربية 
تندد باالحتالل، ومحاوالت متعددة من البعض القتحام احلدود والتسلل 

لنصرة أهل فلسطني واألقصى وغزة من احلدود األردنية واللبنانية.
أدرك أنه لوال السطوة األمنية في بعض الدول الشقيقة لشاهدنا مئات 

التحركات والفعاليات الشعبية الداعمة للحق الفلسطيني.
ومن األمور املهمة في ســاحة املعركة هذه املــرة هو التحرك املفاجئ 
واجلــدي من عرب ٤٨ الذين هزوا اجلبهة الداخلية الصهيونية في مناطق 

الداخل، وأربكت قوى أمن وجيش العدو وأثبتت فشل استخباراته.
كما أن هناك اســتثمارا رائعا لوسائل التواصل االجتماعي عبر إنشاء 
منصات دائمة ونشــطة ومتفاعلة، وجودة في التعامل مع وسائل اإلعالم 
واملراســلني على أرض املعركة، والنقل احلي واملباشــر من على وسائل 
التواصل االجتماعي عيشت املســلمني والعرب في الصورة احلقيقية ملا 

يحدث في الداخل.
كما أن هناك عمال جبارا من خالل استخدام سالح الكلمة عبر ترجمة 
كل ما يحدث للغات اإلجنليزية والفرنسية واإلسبانية واألملانية وغيرها.

ولكن ما صنع احلدث الواقعي وهو التطور امللحوظ في سالح املقاومة 
التي طالت يداها كل محافظات ومدن ومستوطنات الصهاينة من الشمال 
إلى اجلنوب، وصرنا نســمع عن مناطق جديدة، هــذا وهم محاصرون 
يصنعــون الذل جليش الصهاينة ويصنعــون صواريخ وصل مداها إلى 
٢٥٠ كيلومترا لتنكشف كل األراضي احملتلة أمام قصف املقاومة املباركة. 
باختصار الصمود الفلســطيني هو مبنزلة الضمير الذي يذكرنا بكرامة 

األمة العربية واإلسالمية املفقودة.
ويتســاءل أحدهم عن املطلوب من الشعوب العربية واإلسالمية اآلن؟ 
املطلوب هو الدعاء للمرابطني الذين يدافعون عن أقصانا، وأن يحفظهم اهللا 

ويسدد رميهم وينصرهم ويرحم الشهداء ويشفي اجلرحى.
كما يجب أن ننتصر لهم بدعمهم على األرض من خالل إعالء كلمة احلق 
ودحض افتراءات وأكاذيب الصهاينة، ويجب أن نعيش قضية فلسطني في 
حياتنا ونعلمها ألطفالنا، ونخبرهم عن فضل املسجد األقصى، ونحدثهم 
عن االحتالل وجرائمه، ونكشف لهم أكاذيب الصهاينة وإفالس داعميهم.

وفي اخلتام، أشــكر اجلمعيات اخليرية والهالل األحمر الكويتي على 
جهودهم وفتح باب التبرعات لنصرة أهلنا في األراضي احملتلة.

فلســطني قضية حية، قد مترض ولكن لن متوت مهما فعل الصهاينة 
وأذنابهم.

ومنظمــة هيومــن واتس 
«حقوق اإلنســان» ولعل 
الصادر  تقريرها األخيــر 
فــي ابريــل ٢٠٢١ بعنوان 
السلطات  «جتاوزوا احلد.. 
اإلسرائيلية وجرميتا الفصل 
العنصري واالضطهاد» من 
أكثر التقارير الذي ينبغي لنا 
االطالع عليها إلدراك حجم 
أهلنا  التي يعيشها  املأساة 

في القدس وما حولها.
رغــم التحديات املعتبرة 
التي تواجه املؤسسات اخليرية 
اإلسالمية مبا ال ميكنها مجاراة 
التركية وال  الهيئــة  منوذج 
املنظمات الدولية التي أشرت 
لها العتبارات عديدة، إال أنه 
ميكنها تبنــى حمالت جادة 
الصدق  للمناصــرة، تعتمد 
والوضوح، ومخاطبة اآلخرين 
بلغة املشــاعر اإلنســانية، 
والدفاع عن حقوق أخوتهم 
املسلمني ومقدساتهم مبا يتفق 
مع خصوصية كل جهة خيرية 
وبيئتها، وهامش احلركة الذي 
يحدد مسارها وردود أفعالها، 
وتقدير مصلحتها، ولكن من 
غير املقبول أن تصمت طويال 

فعال وقوال.

بتخفيف احلصار عن القطاع 
بعدما صدر بيان شاركت فيه 
املئات من مؤسسات املجتمع 
املدني والشبكات مبا فيهم 
جمعيات خيرية من ١٦ بلدا 
أدان جرمية  عربيا، والذي 
االعتداء على أسطول احلرية، 
وطالب بفك احلصار عن غزة 
فورا، وتقدمي مجرمي احلرب 

الصهاينة للعدالة الدولية.
تقف منظمات دولية كبرى 
انتهاكات  مواقف حادة من 
الكيان اإلسرائيلي حلقوق 
الفلســطينيني وسياسات 
واالســتيطان  التهويــد 
والفصل العنصري وتوثقها 
فــي تقاريرهــا وبياناتها 
كما تفعــل وكالة األونروا 

اإلغاثة اإلنســانية التركية 
(IHH) والــذي ميكــن أن 
ميثل النموذج الصارم من 
بني مؤسسات العمل اخليري 
اإلسالمي، ونستذكر موقفها 
اجلــريء في عــام ٢٠١٠، 
وبالتعــاون مع حركة غزة 
احلرة، حني نظمت أسطول 
احلرية بهدف كسر احلصار 
املفروض على القطاع، وكان 
أن قــام الكيان الصهيوني 
مبهاجمة األسطول، وذهب 
ضحية هذه اجلرمية عشرات 
القتلى واجلرحى من فرق 
اإلغاثة واملتضامنني من أكثر 
من ٤٠ بلدا من مختلف أنحاء 
العالم، لكن ترتب على ذلك 
في وقت الحق أن قام الكيان 

تطرح األحداث احلالية في 
فلسطني احملتلة تساؤال حول 
الدور الذي ميكن أن تقوم 
به مؤسساتنا اخليرية لدعم 
صمود املرابطني في فلسطني 
وحول املسجد األقصى بعد 
سياسة التهجير واالستيطان 
املستفزة، بعيدا عن املقاربات 
املعتادة، ومبا  اإلنســانية 
ال يتعارض مــع نهج هذه 
املؤسســات في احليادية 

والبعد عن التسييس.
الفترة  لألســف فــي 
األخيرة بدأت تختفي بعض 
مظاهر إبداء الدعم واملؤازرة 
لصمود أهلنا في فلسطني 
وتثبيتهــم علــى أرضهم 
حتى في حمالت التبرعات 
البحتة،  واإلغاثة اإلنسانية 
الدعم  مقابل مئات حمالت 
الكبيرة مــن بعض الدول 
التي تستحق  والشــعوب 

الثناء واالعتزاز!
تتنوع وجهات نظر بعض 
اجلهات اخليرية باملساحة 
التي ميكــن أن تتحرك بها 
لنصرة املظلوم مع مخاطرة 
السياســي،  التدخل  تهمة 
ويظهــر هنا اســم هيئة 

التي أضاعت بوصلة العيد هو 
إلى نصرة املسجد  الدعوة 
األقصى وحتفيز املسلمني 
التخاذ خطبات عملية لنصرة 
املرابطني هنــاك فهو حدث 

الساعة.
خطيب املســجد أضاع 
فرحة ونكهة العيد بخطبته، 
مما أدى باملصلني ولألسف 
الى ترك اخلطبة في منتصف 

خطبته األولى.
ومنا إلى وزارة األوقاف 
املنابر  للتركيز في إحيــاء 
وإعــادة دورهــا احلقيقي 
وتأثيرهــا امللموس بخطط 
عملية قابلة لقياس نتائجها 
وتأثيرهــا علــى املجتمع 
واالبتعاد عن اخلطب املعلبة 
التي ال تسمن وال تغني أرواح 
املصلني وعقولهم من جوع.

٭ تذكير: في ٢٨ مارس ٢٠٢١ 
وجه وزير األوقاف السابق 
املستشــار د.فهد العفاسي 
قطاع املساجد إلى ضرورة 
توفير مترجمني للغة اإلشارة 
مبسجدين في كل محافظة، 
فأتوجه بسؤالي للسادة في 
وزارة األوقــاف عما مت في 

هذا الشأن؟

على استثمار الطاعات التي 
حرصنا عليها في رمضان ملا 
بعد رمضان من خالل طرح 
طرق عملية لالستمرار على 

الطاعة بعد رمضان.
كان مــن املهــم طــرح 
لها عالقة  التــي  املواضيع 
مباشرة بصالة العيد وفرحة 
العيد وسنن األعياد وصلة 
الرحم والتسامح والتواصل.
اجلمهــور  فمعرفــة 
املستهدف، ووقت اخلطبة 
ومناسبتها حتى تصل اخلطبة 
إلى قلوب املصلني وحتقق 

نتائجها.
كان مــن األجــدى على 
خطيب العيد بدال من خطبته 

عصيانــه، وعدم االنصياع 
الوهمية  خلف احلســابات 
التي تثير الفرقة، واختتمها 
باخلطبة الثانية بأهمية طاعة 

الزوجة لزوجها!
ال أبالــغ باســتعراضي 
حملاور اخلطبة، فلألســف 
فعال هذا ما جاءت به خطبة 
صالة العيد والتي استغرقت 

ما يقارب الـ ١٥ دقيقة.
ال أحد ينكر أهمية العقيدة 
والتأكيد عليها فهي أساس 
الدين ولكن لكل مقام وحدث 

مقال.
كان مــن األجــدى على 
خطيب املســجد في صالة 
العيــد أن يحــث املصلني 

ال ينكر أحد أن أهم منبر 
من منابر اإلسالم هو منبر 
املســجد ملا فيــه من تركز 
للمصلني وفي وقت واحد، 
وتوجيه املتلقي ألهم تعاليم 
دينــه ولنصرة قضايا أمته 
وغــرس القيم اإلســالمية 

واألخالقية واحلياتية.
إلــى يوم  لنعــود  اآلن 
اخلميس املاضي وعند ذهابنا 
ألداء صــالة العيد في أحد 
مساجد جنوب السرة املصرح 
لها من وزارة األوقاف لتنظيم 
مصلى العيد للنساء، إال أننا 
فوجئنا بــأن خطيب صالة 
العيد قــام بتقدمي خطبة ال 
عالقة لها برمضان وختامه 

وال بالعيد واستثماره.
أعتقــد أن اخلطيب  بل 
عندما جاء إلى املســجد قد 
أخطأ طريق املسجد وظن أن 
املصلني من املهتدين اجلدد، 
حيث ركزت خطبتاه األولى 
والثانية على شــرح أركان 
العقيدة  اإلســالم، وأهمية 
والتوحيــد، وعدم التحزب 
واالنصياع خلف األحزاب 
الضالة، وأهمية التوحد خلف 
ولي األمــر وطاعته وعدم 

وهكذا نعيش في دوامة ال 
تنتهي ال طائل منها سوى 
تجاذب يمــد أجل تعطيل 
عقد الجلسات وكما ذكرت 
ســرقة متعمدة للســاعة 

الديموقراطية.
< < <

من المســؤول عن هذا 
أن  الحقيقة،  العبث؟ فــي 
الجميع شــركاء في هذه 
الحالة التي يجب أن تتوقف 
وتعود الساعة البرلمانية إلى 
العمل، فال يعقل أن ٢٤ ساعة 
الديموقراطية ضائعة  من 
يوميا في ســجال ال طائل 
منه وال فائدة ترجى سوى 
إثبــات مواقف  محاوالت 
لم  بانتهاء جلســة  تنتهي 

تعقد لألسف.
< < <

العملية  توضيح الواضــح: 
الحقيقية  الديموقراطيــة 
تصحح نفســها بنفسها، 
وأعتقد أننا نعيش هذه الحالة 
لم  المجلس ما  اآلن، وهذا 
يصحح مساره واستمرت 
السياســية  العبثية  دوامة 
من كال الطرفين، فإننا قد 
نعيش فراغا دستوريا غير 

مسجل.

مــن تلك النقطــة، ال أحد 
يتحمل مســؤولية تعطيل 
العمل التشريعي وحده، الكل 
أكرر  التعطيل،  شريك في 
التعطيل،  الكل شريك في 
والحل ببساطة هو بإيجاد 
ثغرة حــوار بين الطرفين 
لالتفاق على نقاط التقاء ومن 
ثم البدء من عندها لالنطالق 
البرلماني كما  العمل  نحو 
يفترض أن يكون، أما وان 
العمل يسير «خبط عشواء» 
بين كلتا السلطتين وبتعمد 
وبتحد أحيانا، فهذا تعطيل 
متعمد لجلســات البرلمان 
وســرقة متعمدة للساعة 
الديموقراطية والكل شركاء، 
فهذا يؤجل وهذا ينسحب 
وهذا يعطل وهذا يعرقل، 

إلى دفعة تعاون بسيطة بين 
كلتا الســلطتين التنفيذية 
المشــكلة  والتشــريعية، 
الوحيدة هنا بين السلطتين 
هي أزمة ثقة، وهذه لن تحل 
بهــذه الطريقة القائمة، بل 
يمكن أن تعمق تأخير عقد 
نصاب الجلســات كما هو 
حاصل اآلن، وهذا ال يفيد 
أيا من الطرفين بشيء، فكل 
طرف يتمســك بحقه في 
االنسحاب، في حين أنه في 
الواقع يجب على السلطتين 
االلتئام وليس  العمل على 
العكس فهذا استهالك غير 
مبرر للساعة الديموقراطية.

< < <
الحل يكمــن في إيجاد 
نقاط التقاء والبدء انطالقا 

يحاول البعض أن يصور 
ما يحدث اليوم من متغيرات 
سياسية بأنها تشبه أحداث 
١٩٧٦ و١٩٨٦ و١٩٩٠م، عندما 
ولد المجلس الوطني، لكن 
في الحقيقة أن هذه الحقبة 
ال تشبه سابقاتها، وسياسيا 
ليست بالقدر السيئ الذي 
تحاول المعارضة الترويج له، 
نعم نحن أمام مفترق طرق 
ومتغير سياســي وأحداث 
إعادة ترتيب  تســتوجب 
األوراق، ولكن األمر سهل 
جدا وبسيط جدا، إذا ما تم 
الحد األدنى من التعاون بين 
السلطتين على األقل تحت 

قبة عبداهللا السالم. 
< < <

األمــر ال يتطلــب من 
السلطتين سوى إبداء حسن 
النوايا من الطرفين، وليس 
هذا باألمر الصعب، فاألمور 
مكشوفة وال توجد أجندات 
سرية ألي طرف، والوضع 
واضح وضوح الشــمس، 
وسياســيا ال توجد أشياء 
مخفية أو قد تظهر الحقا، 
الطاولة  فكل األوراق على 
السياسية مكشوفة ال أسرار 
وال مؤامرات، األمر بحاجة 

احلرف ٢٩

محاوالت القفز 
فوق تاريخ قدمي

waha٢waha٢waha@hotmail.comذعار الرشيدي

عالم اآلراء

جهات خيرية 
في نصرة األقصى

د.سامر أبو رمان

هندس

منابر األوقاف 
مع وقف التنفيذ!

@Al _ Derbass
Tariq@Taqatyouth.com

م.طارق جمال الدرباس

تفكك البيت الفلسطيني بخالفاته الداخلية 
على املناصب والزعامات! وتشتت اخلارطة 
العربية بخريطة الفتنة واالنقسامات! وترهلت 
اخلارطة اإلسالمية للبالد الكبرى باحلروب 

واالضطرابات!
كل ذلك بفعل فاعل حاقد وحاسد، يخشى 
من هذه القوة الرادعة للعرب واملســلمني، 
لتعطيل أهدافه في التحكم باملواقع البحرية 
دخــوال وخروجا للمحيطــات! تخطط لها 
عقول عاملية بعلم «األنثروبيوجليا العاملية» 
لتقسيم وتفتيت املارد اإلسالمي عربيا كان 
أو أعجميا (غير ناطق العربية) عبر نشــر 
ڤيروس «الفتنة» األشد إيجاعاً وإيالماً من 
«كورونا» العاملية! لتنفيذ خططهم وحتقيق 
مصاحلهم، وهيمنة الصهيونية العاملية على 
كنوزنا، بال نقطة دم تُهدر منهم وبال مدفع 
وال طائرة وال قذيفة حارقة! لكنها للطرف 
اآلخر عربيا أو إسالميا جتلب أنهارا دامية، 
وتهدر أرواحهم، وتشتت جماعاتهم، وتدمر 
االســتقرار في العاملني اإلسالمي والعربي، 
وتفســد حزمة تكاتفهم آناء الليل وأطراف 
النهــار، فال يكون الدمار إال على حســاب 
هذا الوطن املنكوب بكل اجتاهاته وتقطيع 

أوصاله بأهله وعياله!
كل ذلك دفعهــم لفرصة العمر الذهبية 
للهجوم على أولى القبلتني واستباحة ساحتها 
أمام أبصار املجتمع الدولــي! بينما العالم 
اإلسالمي والعربي ال حول له وال قوة لردع 
قرصنة صهاينة العالم ألرض الديانات الثالث 
الربانية التي ال هم لها إال االستيالء على هذه 
األرض وطــرد أهلها بدياناتهم الكتابية من 
جوارها! والتفرغ للمساومات القادمة للخارطة 
التي تستهدف حتقيق الهيمنة للصهيونية 

كما هو مشهدها اليوم.
وهنا نتذكر بيت الشعر

املــدى الظاملــون  أخــي جــاوز 
الفــدى وحــق  اجلهــاد  فحــق 

آلخر أبياتها راجعوا «غوغل» مشكورين، 
والتي تغنى بها الراحل عبدالوهاب بنغماتها 
شعرا وحلنا رددها في ســتينيات القرن 
املاضي، وكأنــه يعيش بيننا اليوم، ونقول 
ألهلنا األبطال هناك لكم منا كل العميق من 
الدعوات، هي أضعف اإلميان، من الشعوب 
العربية قاطبة واإلسالمية عامة، خير جهاد 

للطاغي من العباد. يرحمكم اهللا سبحانه.

نقش القلم

محمد عبداحلميد اجلاسم الصقر

أخي جاوز 
الظاملون املدى!

أدت اإلجراءات املشــددة للتعامل مع 
«كورونا املستجد» واحتواء اجلائحة إلى 
مالحقات ســواء للمرضى أو املخالطني، 
وإجراءات لم تخل من الوصمة والتمييز 
واالقتراب من حدود اخلصوصية وغيرها 

من حقوق اإلنسان األساسية. 
لنفسها  قد تلتمس اجلهات املسؤولة 
اتخــاذ اإلجراءات  املبررات وقت  بعض 
والتعامل مع «احلــاالت» دون االهتمام 
لتداعيات قصيــرة أو بعيدة املدى على 
املرضى ومخالطيهم، ولذلك قد تســتمر 
الوصمة والتمييز لفترات أكثر من الالزم 
وتطارد املريض السابق حتى بعد ثبوت متام 
شفائه وعودته للحياة الطبيعية والعمل، 
ولكن الوصمة والتمييز قد تستمران بعد 

ذلك.
وإن لم تنتبه اجلهــات املختصة إلى 
التصدي للوصمة والتمييز بسبب كورونا 
وغيره من األمراض السارية، فإن تداعيات 
ذلك قد يصعب حصرها وترصدها والتعامل 
معها، وقد تصل ممارسات الوصمة والتمييز 
إلى انتهاك حقوق اإلنسان وهو ما نبهت له 
املنظمات الدولية وأكدت على أال تتضمن 
إجراءات التصدي لألوبئة ممارسات متييزية 
أو وصمة ومــن ثم يصبح على مختلف 
الدول أال تنســى البعــد املتعلق بحقوق 
اإلنسان في سياساتها وإجراءاتها الحتواء 
والتصدي لكورونــا ألن تقارير حقوق 
اإلنســان الدولية ال تغفل هذا البعد املهم 
والعالقة بني الصحة وحقوق اإلنسان وهي 
عالقة وثيقة ومتشابكة وأكدتها املواثيق 
للدول والتي  امللزمة  الدولية  واالتفاقيات 
يجب تنقية التشــريعات الوطنية من أي 

نص قد يتعارض معها.
ويجب أن يكون للمتخصصني والنشطاء 
في حقوق اإلنسان أصوات مسموعة في 
العالقة بني الصحة وحقوق اإلنسان في 
جميع األوقات ومن بينها في وقت التصدي 

لكورونا املستجد.
ويجــب علــى املتخصصــني وضع 
البروتوكوالت الداعمة للتصدي للوصمة 
والتمييــز وتأهيل الضحايــا واملجتمع 
والتوعيــة قبل أن يعانــي املجتمع من 
ممارســات متييزية واعتالالت بالصحة 
النفســية ما بعد كورونا املستجد، حيث 
إن الصحة النفســية لهــا أهمية كبيرة 
لالستقرار النفسي والسلوكيات السليمة 
واألداء واإلجنازات مبا فيه مصلحة املجتمع 

وأفراده.

ألم وأمل

د.هند الشومر

الوصمة والتمييز 
ما بعد «كورونا املستجد»


