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وافتنــا األخبار املفرحة يوم الرابع عشــر من شــهر فبراير بتقليل 
االحترازات والعودة إلى حياة شــبه طبيعية كما كانت قبل اجلائحة، تلك 
األخبار أفرحت الكثيرين بال شــك في الكويت وخارجها، ولكن ليس كل 

شيء يؤخذ بالعاطفة، السيما في الصحة.
على الرغم من االنفتاح املرتقب واملتوقع مع تزايد نسبة التطعيم وتوافر 
الفحوصات السريعة الدقيقة والعالجات سهلة التناول، إال أن قرار االنفتاح 

يجب أن ينطلق من منظور صحي علمي بحت.
هناك عالقة متبادلة بني املجتمع واإلدارة الصحية، متثلت في إصدار 
قرارات كاحلظر وغيرها واستجاب املجتمع لها مشكورا، ولكن كما أن هناك 
واجبــات على املجتمع من املفترض أن تكون هناك حقوق للمجتمع الذي 
من املفترض أن يكون على علم بقيمة تلك االحترازات من الناحية الوبائية.

تلك العالقة املتبادلة بني املجتمع واإلدارة الصحية كذلك في مجال التطعيم، 
فعلى الرغم من ارتفاع وتيرة التطعيم التي تعود بشــكل كبير للحمالت 
التطوعية التوعوية التي قام بها متخصصون عبر وسائل التواصل، إال أنه 

من حق املجتمع أن يعرف قيمة تلك التطعيمات املنعكسة عليه.
أرى أن قرارات االنفتاح الصادرة حديثا افتقدت للكثير من األســس 
الصحيحة، كان من األولى أن تقوم اإلدارة الصحية بعرض بيانات تفصيلية 
للمجتمع، كما هو احلال في الدول األخرى، تعرض من خاللها قيمة احلظر 
على كل موجة، وبالتالي يعرف املجتمع قيمة اإلجراءات االحترازية، ثم كان 
من املفترض على اإلدارة الصحية أن تعرض نسبة التطعيمات بالتفصيل - 
كما نراها في الدول األخرى واملجاورة- يكون من خاللها تفصيل األعمار 
ونســبة التطعيم في كل شــريحة عمرية، ثم تعرض نسبة التطعيم في 
احلاالت التي دخلت املستشفى والعناية املركزة والوفيات، ليكون املجتمع 
على بينة كاملة بقيمة التطعيمات التي بفضل اهللا ثم من خاللها تســببت 
بنشر املناعة املجتمعية العالية الكافية لتأمني العودة للحياة الطبيعية كما 

رأيناها في الكثير من الدول التي تعرض البيانات.
عدم عرض البيانات ال مبرر له، إضافة إلى ذلك، أن عدم عرض البيانات 
للمجتمع وتوضيح أهمية البيانات في االنفتاح، سيجعل جزءا من املجتمع 
يظن أن االنفتاح حدث بسبب ضغوطات سياسية، ومثل هذه الثقافة بأن 

الصحة مرهونة بالسياسة واملزاجية عواقبها سيئة في املستقبل.
نصيحتي لإلدارة الصحية هي إخراج كل البيانات املتراكمة خالل سنتي 
اجلائحة وعرضها ببساطة للمجتمع لتوضيح أسس تلك القرارات، السيما 
بعدما أشــير في جلســة مجلس األمة بتاريخ ٢ فبراير عن وجود سجل 
وطني لإلصابات منــذ بداية اجلائحة، فاملجتمع املتعلم املتعاون، ال يصح 
التعامل بصحته بغموض، وكما أدى املجتمع واجبه بااللتزام باالحترازات 

والتطعيم، يجب أن يؤدى لهم حقهم بعرض البيانات كاملة تفصيلية.

التنشئة على عنوان االنتماء للوطن ال يكون بالتلقني اليومي في التاريخ 
واجلغرافيــا، بل أحيانا يحتاج إلى فعاليات ترســخ هذه القيمة بالنفوس 
بشكل تفاعلي وجذاب ومحبب وســرد كل تاريخ األوطان، حيث يتلقاها 
املتلقي مبتعة وســط االحتفال. األعياد الوطنية مناسبة اجتماعية تعكس 
الروح الوطنية التي يجب أن نستشعرها في عقولنا ووجداننا، ولنستدرك 
األبعاد الوطنية العميقة في نفوســنا ونعكسها على أبنائنا حتى تؤسس 
املناســبات الوطنية الوعي السياسي. تنشئة سياسية تؤطرها قيم الوالء 
واالنتماء للوطن، الوحيدة على بناء اإلنسان الصالح بحق وطنه والكفيلة 

وحدها بجعله السفير األوفى لقضاياه. 
والنفوس بحاجة دوما إلى جتديد وتعزيز شــعور االنتماء، ومشاعر 
التصميم واإلرادة لكل منــا، وتقدمي أفضل ما لدينا من أجل وطننا مهما 
كانت الطاقات التي نتحلى بها قليلة كانت أو كثيرة. االحتفاء باملناســبات 
واألعياد الوطنية احد مقومات الهوية الوطنية، تتعمق الفرحة التي يعيشها 
اجلميع بالوطن األم وتترسخ بشكل أكبر في نفوس وعقول األبناء، فرفع 

العلم يكرس مبدأ أن لإلنسان راية عليه أن يبقيها عالية خفاقة.
املناسبات الوطنية تعزز قيمة الوفاء واإلخالص للكبار الراحلني الذين 
ذاقوا الصعاب من أجــل الوطن، ووقفة فخر واعتزاز وتقدير لتضحيات 
شهداء الوطن األبرار الذين هم املثال والقدوة في البطولة والتضحية في 
أســمى معانيها في سبيل حتقيق العزة والكرامة لوطنهم الغالي، وتوعية 
األبناء بضرورة احلفاظ على تراث آبائهم وأجدادهم، وتذكيرهم بســيرة 
الرعيل األول، وكيف استطاعوا بناء الوطن، بفضل اجتهادهم وصبرهم.

ملاذا اختفت مالمح البهجة والسعادة في شهر فبراير تزامنا مع األعياد 
الوطنية هذا العام من خالل رفع األعالم في شــوارع الكويت، وتزيينها 

وجتميلها في عيدها؟!
أعيادنا الوطنية كانت متتاز برونق وخصوصية، حيث املباني واملنازل 
تتزين احتفاال بهذه املناســبة الوطنية املميزة، وتتفنن الشركات واملباني 
احلكومية واملدارس واألندية بالزينة، وتتسابق احملافظات بتزيني شوارعها 
ومبانيها، فكانت الكويت قبلة ألشقائها اخلليجيني لالحتفال «بأفراح فبراير» 
شــهر األفراح واألعياد التي ينتظرها املواطنون بفارغ الصبر سنويا من 
اجل بث روح الفرح والبســمة، وذلك من خالل التواجد في األماكن العامة 
والتراثية واألماكن الترفيهية، والتجوال في شــوارع الكويت واحملافظات 
مع أبنائهم واالستماع لألغاني الوطنية في حالة وطنية خاصة.. ماذا حدث 

هذا العام؟!
هل استبدلت احتفاالتنا الوطنية وبهجة شهر فبراير وأفراحنا الوطنية 
بالصراعات السياسية واالســتجوابات، وبروز ثقافة الشتائم والتطاول 
والتعصب فيتأثر اجليل اجلديد مــن األبناء ليفقد معنى الوالء واالنتماء 
ويصبح وجوده من عدمه، إنســان ناقص الشعور عدمي الوفاء غير مبال 

ألن «فاقد الشيء ال يعطيه».
 اليوم نحن أحوج من أي وقت مضى إلحياء الروح الوطنية والتمسك 

بهويتنا.
 أعداء الفرح أصحاب الصوت العالي يسعون إلى عودة البلد إلى الوراء، 
والتضييق على املواطنني، ال يريدون لها التقدم في وقت تعيش دول اجلوار 

انفتاحا وحرية وصناعة الفرح والبهجة ملواطنيها.
لم تعد «أفراح فبراير» ملكية خاصة للكويت فقد استحدثت أعياد وطنية 

تتزامن مع أعيادنا.. فما أنتم فاعلون؟!
اجلواب باين من عنوانه!

من بعد ما كانت الكويت قبلة أشــقائنا في دول اخلليج في هذا الوقت 
من الســنة، تبدل احلال وأصبحت دول اخلليج قبلة للكويتيني بحثا عن 
الفرح والبهجة، والعمل واالبتكار واحلياة، بعيدا عن مرارة التحجيم والفكر 

الرجعي واملمنوع، وقتل الفرح واحلياة. 
فال عجــب، اليوم أصبحنا ندق على األبــواب العتيقة لنعيش الفرح، 
أصبحنــا نِحنُّ إلى املاضي الذي كان أكثر حرية وحضارة وانفتاحا، واحة 

لإلبداع والفكر الناضج املتحرر من قيود اجلمود والنمطية.
يا فبراير بأي حال عدت يا عيد؟!

عز الكالم:
قالوا: الكويت؟ قلت: ذاك كوكب

تهفو لــه النجوم حــني تنظر
العــز فــي ســاحاته منابــت

الشجر طابت مجانيها وطابت 
للهوى أرض اجلدود ال برحت 

منــازال يخطــر فيهــا القمر
عشــنا على ثــراك يدعونا له

هــوى علــى نفوســنا مقدر
وذكريــات كلمــا طافــت بنا

تنفــس الــورد وفــاح العنبر
«أرض اجلدود - الشاعر أحمد مشاري العدواني»

ما يجمع الكويت والبحرين ال 
حتصيه الكلمات وال ميكن صياغته 
بالعبارات، ولكن هي أواصر النسب 
والدم واالنتماء والثقافة والعادات 
واملصير الواحد، هي عالقة تضرب 
بجذورها فــي أعماق التاريخ ولم 
تتأثر بأي عوارض بل كانت والتزال 
تزداد قوة ومتانة في ظل قيادات 
حكيمة وعبقرية حلكام البلدين من 

آل الصباح وآل خليفة. 
املؤرخــني  بعــض  يذكــر 
املتخصصني في تاريخ شبه اجلزيرة 
العربية أن األسرتني تنتسبان إلى 
قبيلة عنــزة العربية الكبرى أبناء 
تغلب بن وائل مــن فخذ (جميلة) 
فرع (شمالن)، ومع هجرة جماعة 
العتوب من جند إلى ساحل اخلليج 
العربي شرقا في بدايات القرن الثامن 
عشر امليالدي ظل الترابط بني أبناء 
العمومة فأسس آل الصباح الكويت 
وآل خليفة حكموا منطقة «الزبارة» 
شمال قطر، وفى عام ١٧٨٣ انتصر 
الكويتيون على بنو كعب في موقعة 
الرقة البحرية وفى نفس العام متكن 
آل خليفة من فتح البحرين مبعاونة 
آل الصباح وطرد حاكم بوشــهر 
اإليراني الشيخ ناصر آل مذكور، 
ولكن في احلقيقة أن الترابط بني 
البلدين كان منذ القدم عندما كانت 
فيلكا تتبع مملكة دملون، فالعالقات 
بني البلدين قيادة وشعبا حقيقة ال 
مجازا جزء ال يتجزأ كاجلسد الواحد.
وقد قمــت بزيارة الشــقيقة 
البحرين مرات عديدة ولم أشــعر 
حلظة واحدة بأني فارقت الكويت، 
ولكن هــذه املرة األخيرة كانت ذا 
طابع خاص حيث تشــرفت فيها 
مبقابلة وزير شؤون اإلعالم علي 
بن محمد الرميحي، ورئيسة مجلس 
النواب فوزية بنت عبداهللا زينل، 
ورئيس مجلس النــواب علي بن 
صالح الصالح، وقد تبادلنا األحاديث 
الشــعبني  الشــائقة، وما يجمع 
الشقيقني من روابط متينة لم ولن 
تنفــك أواصرها مهما طال الزمن، 
ولألسف لم يسعفني الوقت ملقابلة 
بقية الشخصيات التي أتشرف بأن 
جتمعني بهم مقابلة في أقرب عودة 
لوطني الثاني مملكة البحرين أدام 

اهللا عزها.
وقد تكلل هذا التالحم التاريخي 
بني األشقاء عندما انتفض الشعب 
البحرينــي قيادة وشــعبا ضد 
الغاشــم، حيث  العراقى  العدوان 
أرســلت البحرين قوات عسكرية 
مجهزة للمشاركة في عملية «درع 
اجلزيرة» ومشــاركة سالح اجلو 
البحرين مع  البحريني ومطارات 
قوات التحالف لطرد املعتدين، كما 
تبنت البحرين ديبلوماسيا قضية 
الشعب الكويتي العادلة في احملافل 
الدولية مع أشقائها من دول مجلس 
التعاون اخلليجي حتى مت تطهير 
الكويت من دنس احملتل، وفى املقابل 
أرسلت الكويت قوات بحرية حتت 
مظلة قوات «درع اجلزيرة» حلفظ 
األمن في البحرين تزامنا مع األحداث 

املؤسفة في فبراير ٢٠١١.
أما على املستوى االقتصادي، 
فتعتبر البحرين الوجهة السياحية 
املفضلة للشعب الكويتي، والعديد 
مــن اتفاقيات التبــادل التجاري 
وقعتهــا اللجنة العليا املشــتركة 
الكويتيــة البحرينيــة في املجال 
الســياحي والنفطي والبيئي، كما 
تقدر االســتثمارات الكويتية في 
املليارين  البحرين قرابة  الشقيقة 

ونصف املليار دوالر أميركي.
في الواقع وكما ذكرت في مقدمة 
املقــال أن الكلمــات ولغة األرقام 
واإلحصائيات ال تعبر عن حقيقة 
الشقيقني، وأن  الشعبني  ما يربط 
القيادات احلكيمة الرشيدة املتعاقبة 
علــى حكم البلدين لم تدخر جهدا 
األمان والرفاهية وتقوية  لتحقيق 
أواصر احملبة والتعاون، وما زلت 
أتذكر ما أخبرني به والدي املغفور له 
الشيخ حمود السالم الصباح، رحمه 
اهللا تعالى، مبسكنه بقصر الدعية عن 
عالقة الود واحملبة التي جمعت والدي 
بآل خليفة عامة وخاصة باملغفور 
له جاللة امللك عيسى بن سلمان آل 
خليفة، رحمه اهللا، حيث أهداه والدي 
«بعض اخليــول العربية وصقورا 
حرة للمقناص»، ورد له جاللة امللك 
الهدية «بسيارة وسيف وخنجر»، 
هذا التهادي كان يعبر عن أسمى قيم 
احملبة واألخوة التي جمعت أسالفنا 
العظمــاء، رحمهم اهللا، وطيب اهللا 
ثراهم وجعل اجلنة مأواهم، ونسأل 
اهللا جل وعال أن يجعلنا في رباط إلى 
يوم القيامة وأن يوفق والة أمورنا 
صاحب السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد، وســمو ولي عهده األمني 
الشيخ مشــعل األحمد، وصاحب 
اجلاللة امللك حمد بن عيســى آل 
خليفة ملك مملكة البحرين، وولي 
عهده األمني صاحب السمو امللكي 
األمير سلمان بن حمد، حفظهم اهللا 
جميعا، ملا فيه اخلير والسعادة لنا 
ولألمتني العربية واإلسالمية، دمتم 
لنا أشــقاء ودامت لنا نعمة األمن 

واألمان والسعادة.

أن تطلع على كل امللفات واملخالفات 
السياســية والتي يجب أن يكون 
التعاون بني السلطتني من  عنصر 
خالل جلسات هذه اللجان البرملانية؟ 
لقد أصبحت املمارســة السياسية 
الدائمة  حتييد دور جلان املجلس 
عن أسس التعامل السياسي والفني 
في مالحقة ومراقبة عمل السلطة 
التنفيذية، واصبح حق االستجواب 
خارج إرادة أعضاء اللجان الدائمة 
في نهاية املطاف! فانشغل الشارع 
املواقف  العام والسياسي بكشف 

واصبح احلوار مفقودا! 
نحن نطرح هذه األزمات اليوم 
لعلنا نستطيع رسم مخارج سياسية 
واضحــة من طرحنــا لتصحيح 
السياسية على أصولها  املسارات 
بدال مــن مفاجآت األفالم املفبركة 
لتأجيج املشاعر والشارع الشعبي 
والسياسي وكشف املواقف! واهللا 
من وراء القصد،، فاللهم اكشف لنا 

مصير أسرانا املفقودين.

نهايتها وما تبعاتها وأضرارها، وما 
العالم اجلديد الذي ستفرضه والقوى 

املتصارعة.
ديبلوماســياً، لدينا مواطنون 
وطلبــة يقيمون ويدرســون في 
أوكرانيــا وروســيا، ووجودهم 
اآلن محفــوف باملخاطر، وعملية 
إجالئهم قد تكــون صعبة للغاية 
حال تطورت األحداث، فماذا فعلت 
سفاراتنا في اخلارج وأين توجيهات 
«اخلارجية» وحتذيراتها بضرورة 
العودة الفورية للبالد حلني اجنالء 
األزمة وانكشافها؟، أم نريد أن تقوم 
السفارات األخرى مبتابعة أحوال 
مواطنينا ومساعدتهم، كما حدث 
في مرات سابقة جعلتنا في موقف 

محرج ال نحسد عليه!
لعبة وإمنا حقيقة،  األمر ليس 
ومن يظــن أنه يعيــش في هذا 
العالم منفردا فهو واهم، فلتنهض 
بالتجهيز جلميع  احلكومة ولتبدأ 
السيناريوهات، فمن ال يحسب ال 
يسلم، وأن تصل متأخرا خير لك من 
أال تصل، واألمن الغذائي والداخلي ال 
ميكن املساس بهما وال التفريط في 
أحدهما، فلنقم بالواجب قبل فوات 

األوان ووقوع احملظور.

واألحوال! كم منا من سأل العاملة 
املنزلية أو العامل أو من تغرب عن 

أحوال أهله وكيف هم!
عالج «التصحر العاطفي»، برأيي، 
هو العودة إلى إنسانيتنا، فاإلنسانية 
بها الكثير مــن األمور اإليجابية، 
فقد قال النبي ژ ألصحابه: «إمنا 
بعثت ألمتم مكارم األخالق»، وقال 
احلكماء: «الدين املعاملة»، وحملاربة 
العاطفي» كذلك إظهار  «التصحر 
التواضع والشــعور بأنك إنسان 
بغض الطرف عن أي شيء آخر، 
فاالحترام خلق، ومن طرق مكافحة 
«التصحــر العاطفــي» البعد عن 
التواصل مع الناس عبر وســائل 
التواصل االجتماعي، فالدعوة ألي 
وليمة أو غيرها بالذهاب أو االتصال 

الشخصي لها وقع جميل.
٭ نكشة: احلياة بال حب طـــاهر 

ال تطاق.

من املسؤولية فبعض الرجال اليوم 
أصبح التمركز على الذات عنده أكثر 
توغال، حيث إنه أصبح أكثر استمالة 
واســتهانة في مهامه ودوره أمام 
أســرته من حيث الضبط واحلزم 
أمانها، وعليه نرى  واحلفاظ على 
مظاهر االنفــالت بكثرة وفي كل 

مكان.
وإن خرجت املرأة عن طبيعتها 
األنثويــة وأهملت تربيــة أبنائها 
وشؤون بيتها وإطعام عائلتها فأين 
قيمة التكافــل التي تورث لألبناء 
من خالل القيم املكتسبة من داخل 
األسرة والتي تنعكس على املجتمع 
باخلير، وأين العدالة االجتماعية في 

إعطاء كل شيء حقه؟
وإن شجعت املرأة على االنفالت 
والتمركز حول الذات وتوكيل مهام 
املنزلية فأي قيم  للعمالــة  البيت 
سيتعلمها األبناء وينشأون عليها 
وأين األمان االجتماعي لألسرة في 
غرس أجمــل القيم وأرقاها؟ فإن 
اندثرت القيم األسرية، فهذا نذير 
لزعزعة األمن واالستقرار االجتماعي 

لألسرة واملجتمع.

التي  البرملانية للشؤون اخلارجية 
من الواجــب إعطاؤها كل احلقائق 
واملعلومات واملخالفات لالطالع عليها 
ومناقشتها في جلسات بحضور 
املعنيني بامللف في الوزارة وممثليها 
ســواء من الداخل أو اخلارج ومن 
أعلى املناصب لتوضيح هذه امللفات 

أو املخالفات.
من هنا نحن نتساءل: ما دور 
جلان املجلس الدائمة التي من الواجب 

تامة. 
املأمول مــن احلكومة العزيزة 
تشكيل جلنة لألمن الغذائي فورا، 
والتواصل مع مصادر بديلة للتوريد 
أو االستيراد الفوري لكميات كبيرة 
من الســلع واألصناف األساسية 
لضمان عدم انقطاع السلع إلى جانب 
استقرار السعر وعدم رفعه ألرقام 
خيالية، هذا على الصعيد الغذائي.

أمــا علــى الصعيــد األمني 
الداخلي، فيكون عبر دراســة كل 
الســيناريوهات احملتملة حلدوث 
حالة من الهلع شبيهة مبا جرى بداية 
أزمة كورونا، فاحلرب إن اشتعلت 
ال نعلم أين يصل شرارها، ومتى 

لألسف وصلت إلى العديد من األبناء 
واإلخوة واألخــوات، فكم من أخ 
أو أخت اتصل على أخيه أو أخته 
وتبادل معه احلديث بالود واحلب 
من غير أن يأمــر، أو تزاورا من 
غير موعد وال سبب للزيارة! وكم 
من جار أو صديق قام باالتصال 
ملجرد السالم والسؤال عن الصحة 

لها حقوقها مبا يتناسب وطبيعتها 
كأنثى وجعلها ملكة في بيتها بني 
أبنائها معززة مكرمة، وجعلها عونا 
لزوجها في إدارة شؤون بيتها وسد 

احتياجاته.
إن العقيدة اإلســالمية هدفها 
ثالث: العدالة االجتماعية ـ التكافل 
االجتماعي ـ األمن واالســتقرار، 

سواء لألسرة أو املجتمع.
فجميع مظاهر االنفالت ببعض 
املمارسات باســم احلريات اليوم 
إمنا هي داء يحط الكثير من القيم 
اليوم  املرأة  األخالقية، فانفــالت 
سوف يلقي باألســرة واملجتمع 
في مصيدة االنحدار القيمي الذي 
يعاني منه املجتمع اليوم، وفي هذا 
اخلصوص ال أخلــي دور الرجل 

نلقيه علــى وزارة اخلارجية التي 
الكبيرة منسية  أصبحت جهودها 
منذ عهد التأســيس عام ١٩٦٢ إلى 
يومنا ووصل األمر إلى أن أصبحت 
املالحظات التي لم ترق إلى مخالفات 
من ديوان احملاســبة عليها مجاال 
للترصد، وذهب مستهدفوها أكثر 

من ذلك نحو الشخصانية.
لذلك جــاء الوقت اليوم لطرح 
هذا الشأن بالعلن وجتاهل اللجنة 

والعالم كله سيدفع ثمن هذه احلرب 
العالم  وأكثر املتضررين هم دول 
الثالث التي تعتمد على غيرها في 

أبسط احتياجاتها. 
اليوم نحن قادرون على أن نفعل 
كل شيء مع أن الوقت يداهمنا، وهذا 
مسؤولية تقع على عاتق اجلهات 
والوزارات، كل حسب اختصاصه، 
والبد من تشكيل غرفة عليا إلدارة 
الغذائي وقــت احلروب  األمــن 
والكــوارث، أو حال اندالع حرب 

باردة أو ساخنة. 
نعم.. احلرب بعيدة عن املنطقة، 
ومسرحها أوكرانيا، لكن ذلك ليس 
أمراً هيناً، بل يجب أخذ األمر بجدية 

ژ مع زوجاته، فتعلمنا منه ژ، 
كما قالت أم املؤمنني عائشة بنت 
الصديق رضي اهللا عنهما: إنه كان 
«يخصــف نعله، ويعمل ما يعمل 
الرجل في بيته»، والسنة املطهرة 
زاخرة باملواقــف الرائعة التي لو 

طبقت لعشنا براحة ومناء.
إن ظاهرة «التصحر العاطفي» 

ســوف تعاني منها املــرأة مقابل 
خوضها مبا ال يتناسب مع فطرتها 
وحشمتها، حتية كبيرة ملن يحافظ 
النفسي واالجتماعي  الكيان  على 
للمرأةـ  حفاظا على األمن االجتماعي 

والنفسي لألسرة الكويتية.
النساء  الرسول ژ  فقد شبه 
بالقوارير في خطبة الوداع قائال: 
«رفقــا بالقواريــر» وقــال ژ: 
«اســتوصوا بالنساء خيرا فإنهن 
عوان عندكــم»، ففي هذه اجلملة 
خلفيات نفســية واجتماعية تبني 
املرأة وأهمية احلفاظ  أهمية دور 
على كرامتها، حيث إن املرأة كقارورة 
للكســر والشرخ،  القابل  الزجاج 
فكيف يــوكل إليها مهام تعرضها 
إلى ذلك الكسر أو الشرخ، فاهللا أمن 

قبل أيام ناشــدت الســلطات 
العراقية والشــعب العراقي تقدمي 
معلومات وأدلة عن أسرى كويتيني 
مفقوديــن أو مواقع دفن من قتل 
منهم! بالطبع السلطات العراقية نظرا 
لضغط اللجنة الثالثية األممية التزال 
تسعى للكشف عن أدلة دامغة لرفات 
هؤالء األســرى الكويتيني في كل 

أرجاء القطر العراقي!
ونحن ندخل السنة الـ ٣٢ على 
الغزو والتحرير، وحالنا اليوم البحث 
عن موقع سياسي لهذه الكتلة النيابية 
أو تلك ملصالح ومطالبات دنيوية، 
ولكن هل آثرت جميع املواقف لهذه 
الكتل السياسية تشكيل جلنة برملانية 
العراقيني  البرملانيني  للتنسيق مع 
في قضية البحث عن مصير أسرى 
الكويت املفقودين بالعراق؟! بالطبع 
لم يتحرك أحد، ليسجل سابقة في 

هذا االجتاه! 
الثقل بقضية رفات األســرى 
واملفقودين وملــف املطالبة اليوم 

«الدب الروسي ال يحاصر وال 
يقيد وإمنــا يضرب ويفتك»، وما 
يجري اليوم من قرع طبول احلرب 
ضد أوكرانيــا ليس مجرد عرض 
عضالت روســية، فمئات اآلالف 
الــروس على تخوم  من اجلنود 
أوكرانيا، والبوارج احلربية بانتظار 
ساعة الصفر التي نتمنى أال تكون، 
فاحلرب ليس فيها رابح وخاسر 

وإمنا اخلسارة مصير اجلميع.
مــا يهمنا نحن مــن كل هذه 
املعمعــة أن نكــون جاهزين لهذا 
احلدث إن وقع، فالكويت تستورد 
من روسيا وأوكرانيا سلعا أساسية 
منها احلبوب والطحني والســكر 
واملشروبات، وهناك عالقات جتارية 
وديبلوماسية وسياحية بيننا وبني 
أوكرانيا وروسيا، إضافة إلى الطلبة 

الدارسني هناك.
ال نريد أن ننام لنصحو على 
كابوس مخيف، فما حدث بسبب 
كورونــا يفقدنا الثقة بالتطمينات 
ويدفعنا لوضــع كل االحتماالت 
والعمل مبوجبها وعدم إغفال أي 
احتمــال مهما كان ضئيال، فكيف 
املعطيات تشير  باألقوى، فجميع 
إلى أن األمور تتجه نحو التصعيد، 

شاء اهللا عز وجل أن أشاهد جزءا 
من لقاء الفنان السعودي املبدع علي 
السبع في البرنامج الرائع «ليالي 
الكويت» على القناة املتميزة عندي 
قناة الكويت األولى الذي قال أثناء 
حديثه كلمتني: «التصحر العاطفي»، 
وكأن هاتني الكلمتني مفتاح احلل 
للكثير من املشكالت االجتماعية، 
فلو لو لم يكن بني األزواج «تصحر 
عاطفي» ملا شاهدنا الكثير ما حاالت 
الطالق، فهل كانت هناك عالقات 
ود حقيقية، وأنشئت البيوت على 
أساس قوي، وهو قول اهللا تعالى: 
(ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم 
أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم 
مودة ورحمة إن في ذلك آليات لقوم 

يتفكرون) «الروم: ٢١»؟ 
فلــو كانت املــودة والرحمة 
أســاس البيوت حللت الكثير من 
النبي  املشــكالت، وكذلك تعامل 

نعيــش اليوم ضمــن أحداث 
كثيرة وتوجهات مستنكرة تعتليها 
الفوضى الفكرية، وكلما رأيت من 
يتصدى للقيم اإلسالمية ـ أتذكر 
حديث الرسول ژ: «إن اإلسالم بدأ 

غريبا، وسيعود غريبا، كما بدأ».
اليوم قد  الكويتيــة  املرأة  إن 
نالت شرف حقوقها، إال أن الوضع 
برأي بعضهن ينقصه التزاحم مع 
الرجل في وظائفه التي ال تليق بهن 
كإناث، فاألنثى حرم عليها اإلسالم 
مهن الرجال حفاظا على كرامتها، 
ونفسيتها، ومكانتها االجتماعية، 
وحفاظا على عطائها كونها املربي 
األول في الصدارة لألبناء، واملسؤول 
عن أمن بيتها الداخلي ونظامه، فحرم 
عليها أمورا تلقي بها في متاهات 
املرض والضغط والصراع النفسي 
وما فوق طاقتها كأنثى، فينعكس 
على أدائهــا ودورها في املجتمع، 

لكونها نصف املجتمع.
 فإلــى متى ذلــك اجلبروت 
والصوت العالي الشــاذ عن احلق 
والالواعــي بعواقب األمور، وأين 
التي  السلبية  باالنعكاسات  الوعي 
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