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لديها. المعتمدة ضوابط وأسلوب الكتابة مع يتالءم نشرها بما قبل المواد وتعديل بحق تحرير االحتفاظ مع أخرى صفحات أو في «كشكول» وتنشرها إليها الواردة القراء ومقاالت رسائل «}» تستقبل

letters@alwasatnews.com  اإللكتروني البريد  - ١٧ ٥٩٦٩٠٠ فاكس ٣١١١٠، المنامة، مملكة البحرين  ص.ب ،} كشكول، صحيفة للمراسلة:

بسكن! يحظ ولم سنة 14
على ــول ــص ــح ال ــي ف لــمــســاعــدتــي ـــذا  ه بــكــتــابــي  ــدم  ــق أت  ]
إذ  أشـــخـــاص،  5 مــن الــمــكــونــة ولــعــائــلــتــي  لــي  ـــق  الئ مــســكــن 
وحــالــي بــالــســكــن تليق  ال شــقــة ــي  ف ــار ــج ــاإلي ب ــن  ــك اس ــي  ــن إن
البسيطة ــي  ــات ــان ــك وام ــع  ــواض ــت ــم ال ــي ــب رات ــع  م المعيشية 

عائلتي. مع معيشتي حيث من ترهقني
في بطلبي «االســـكـــان» وزارة إلــى تقدمت بأنني علمًا 
أحصل  ــم ل اآلن والــــى ــي ــان ــث ال ــون ــان ك ــر/  ــاي ــن ي  16 ــخ ــاري ت
بعثت ـــي وان «االســـكـــان» وزارة ــن م الــمــالئــم المسكن  عــلــى 
العاصمة ومحافظة «االســـكـــان» ـــر وزي الــى ــل  ــائ رس بــعــدة 
في الــمــســكــن ــى ــل ع ــول ــص ــح ال ــي فـــي ــدون ــاع ــس لــكــنــهــم لـــم ي

الرسالة. كتابتي هذه ممكن حتى وقت أسرع
الـــى أتـــطـــلـــع ـــي ـــإن ف ـــة ـــال ـــرس ال هـــــذه  ــت  ــب ــت ك ـــي  ـــن إن وإذ 
بالمساعدة وتعالى سبحانه اهللا بعد المسئولين رحمة
قرية فــي الــمــوجــودة المساكن ضمن مــن مسكنًا وإعطائي 
ــي ــان ــك االس الــمــشــروع  ــت  ــل ــم أك ــــــوزارة ال إن  إذ  الـــشـــاخـــورة 
على ــن ــاك ــس ــم ال ـــذه ــض ه ــع ب ـــم تــوزيــع ــة وت ــري ــق ـــذه ال فــي ه

المحدود. الدخل ذوي من المواطنين
المحرر) لدى والعنوان (االسم

العمل! من ومحروم معطًال يحمل سجًال
عماًال وجلبت تجاريًا، سجًال أملك كنت أنا مواطن بحريني، ]
بها مررت التي الصعبة الظروف إلى  ونظرًا السجل، بهذا للعمل
إذ العمال، تسفير إلــى واضــطــررت العمل، مواصلة أستطع لم 
وحاولت عامين، من أكثر منذ عمال، وهرب عامالن ثالثة سفرت
حامل يمنع العمل وزارة ــرار ق ولكن عمل، عــن البحث جــاهــدًا

العمل. من السجل
لشرح العمل وزارة في مسئولين إلى عدة برسائل بعثت وقد
بأني متزوج علمًا تذكر. نتيجة أية على أحصل لم ظروفي، ولكني
أناشد هنا ــا  وأن العمل... إلــى ماسة  وبحاجة أبناء ثالثة  ــدي ول

أمري. المعنيين النظر في
المحرر) لدى والعنوان (االسم

شهادتي ماجستير وبكالوريوس يملك
«مرشح ضابط» وظيفة ويأمل في

وزارة  ـــي ف الــمــعــنــيــيــن إلــــى  هــــذه ــي  ــت ــال ــرس ب ـــدم  ـــق أت  ]  
هاجسًا يشكل ــات ب الـــذي مــوضــوعــي فــي للنظر الداخلية 
الــمــمــلــكــة ــــذه ه ــــد مـــواطـــنـــي ـــي حـــيـــاة أح ـــًا ف ـــدم ــي ق ــض ــم ــل ل

العزيزة.
مشروعكم بدء منذ الموقرة وزارتكم إلى بطلبي تقدمت
وظيفة فــي  الجامعية الــشــهــادات حملة بتوظيف الجليل 
اهللا ــه ــظ ــف ح الــمــفــدى ــك ــل ــم ال ـــن ـــط) بـــدعـــم م ـــاب ـــح ض ـــرش (م
منكم ــًا ــرص ح ـــك وذل ــن،  ــي ــام ع قــبــل ــدة ــي ــرش ال ــادات  ــي ــق ال ــع  م
البلد ــذا ه لخدمة المسئولية تحمل فــي بالمواطن  للرقي
األشــخــاص ـــؤالء ه أحـــد ـــون أك أن ــي ف ــز... وكــلــي أمـــل ــزي ــع ال

وحفظه. في رقي الوطن المساهمين
شهادة وأحمل الغالية  المملكة هــذه أبناء أحــد إنني وإذ 
في البكالوريوس ــادة ــه وش ــال  ــم األع إدارة فــي الماجستير 
االلتحاق في جامحة رغبة لــدي  ـــة اإلداري المعلومات نظم 
مــؤهــالتــي ــب مـــع ــاس ــن ــت ت ــة ــف ــي ــــن الـــعـــام فـــي وظ بــســلــك األم

الوطن. خدمة للمساهمة الفعالة في وخبرتي
أصبحت المعيشية ــروف ــظ ال أن عليكم يخفى ال ومــمــا
ــب، ــع ــب أص ــاس ــن م ــل ــم ع ــى ــل ــول ع ــص ــح صــعــبــة وأصـــبـــح ال
الموقرة ــم ــك وزارت ــى إل سابقين بطلبين تقدمت بأني علمًا 
المقابلة أكملت ــي أن ــع وم نفسها الوظيفة على للحصول
فإنني المبدئية الفحوصات  وكــذلــك بارتياح الشخصية
الـــوزارة قبل مــن وظفت دفعة بآخر االلــتــحــاق فــي  أوفــق  لــم 

الماضي. سبتمبر/ أيلول شهر في
توظيفي لــعــدم  الــــوزارة مــن  مقنع رد أي  ــق أل لــم  ــي  أن كما 
أنــي ــى رغـــم ــل وع الــمــتــعــددة ــي ــاالت ــص ــي وات ــاب عــلــى رغـــم ذه
في ــم ــه ــن ع أقــــل  ال ــم ــاره ــي ــت اخ ـــم ت ـــن  ـــذي ال بــــأن  ــة  ــق ــث ال أمــلــك 

البدنية. المستوى التعليمي واللياقة حيث من شيء
فــي الـــنـــظـــر الـــــــــوزارة ــن فــــي ــي ــي ــن ــع ــم ــر فــــي ال ــي ــب ـــي ك ـــل أم

فرصة ممكنة. أقرب في موضوعي للتوظيف

المحرر) لدى والعنوان (االسم

اسحق فريدون مساهمة القارئ:

صحيفة «الوسط» رأي عن بالضرورة يعبر وال ارسله للصحيفة، الذي رأي القارئ عن الزاوية هذه في يعبر الكاريكاتير الشاخوري)مالحظة: حسين (تصوير: الغروب وقت العصفور حسين الشيخ مسجد

مــــوعــــد اقــــــــتــــــــراب مـــــــع   ]
والبلدية النيابية االنتخابات
الــمــنــافــســة ــــــدة ــــــداد ح ــــــت واش
بشئون تعنى التي بالشعارات
ــن، ــي ــح ــرش ــم ال ـــن لــــدى ـــواط ـــم ال
غالبيتهم أو ــح ــرش م كـــل نـــرى 
والــبــطــالــة ــر ــق ــف ــار ال ــع رفـــعـــوا ش
قد الشعارات هــذه والتجنيس،
بكل 2002م نيابي ــي ف رفــعــت
أن ــــا  م ـــن  ـــك ول وحــــمــــاس،  ـــــوة  ق
تحت ــاء ــرف ــش ال ــا ــن ــواب ن اجــتــمــع 
اضمحلت حــتــى الــبــرلــمــان قــبــة 
تلك وتـــالشـــت الـــشـــعـــارات ــك  ــل ت

األمنيات!
نـــحـــن نـــخـــاطـــب إخـــوانـــنـــا
أنفسهم ترشيح على المقدمين
التي المشكلة لــب يضعوا ــأن ب
نصب المواطنون منها يعاني
تنعقد دورة  كـــل ـــي وف أعــيــنــهــم 
الملفات وهـــي أال المجلس ــي  ف
المجلس ــاد  ــق ــع ان مــنــذ الــعــالــقــة 
انحالله إلـــى  الــســابــق  الــنــيــابــي 

الفقر كمشكلة  ــــام  األي ـــذه ه فــي 
ـــذي ال ـــدو ـــع ال ــــذا والـــبـــطـــالـــة، ه
الـــمـــواطـــن ــــــدر جـــثـــم عـــلـــى ص
ــذا ه ــا ــن ــوم ي ــــى لــســنــيــن عـــدة وال

وارزاءه. مرارته نعاني ونحن
في الفقر مكافحة ســيــاســات
اإلنمائي المتحدة األمــم برنامج
فــلــســًا   965 ـــو ه ــر ــق ــف ال ـــط  خ أن 
ــرة أس ــي ــد ف ــواح ال يــومــيــًا لــلــفــرد
يعني  مـــا أفــــــراد،  6 مـــن ــة ــون ــك م
 350 ــري ــه ــش ال الـــفـــرد دخـــل  أن 
فــقــيــرة، ــــرة األس ـــاراً تــصــبــح ـــن دي
ــف  أل  75 ـــن م أكـــثـــر هـــنـــاك  وان 
ضمنهم ــن م المملكة ــي ف ـــرة  أس
ــط  خ تــــحــــت  ـــش  ـــي ـــع ت آالف   8
لنا ــي ــوح ي مــا  ـــؤس، ـــب وال الــفــقــر 
فــي   11 تـــحـــوي الــمــمــلــكــة أن 
خط تــحــت يعيشون ــن م الــمــئــة 
مخيف ـــم  ـــرق ال ــــذا ه وان  ــر  ــق ــف ال
متوسط أن ــًا ــوص ــص وخ ــــداً،  ج
بكثير اقـــل المملكة ــي ف ــل  ــدخ ال
ــم األم ـــذي وضــعــتــه ــم ال ــرق ــن ال م

الـــفـــقـــر، ـــدة لــمــكــافــحــة ـــح ـــت ـــم ال
في ـــل ـــدخ ال ــط ــوس ــت م واليـــــــزال 
ــار  ــن دي  200 ـــن م ــــل اق مــمــلــكــتــنــا 

شهريًا!
وامــتــعــاض ــادي غــضــب ــف ــت ول
ــًا ــب ــب س ــــوا ــــان ــــن ك ــــذي ــــك ال ــــئ أول
ـــان ـــم ـــرل ـــب ال ـــمـــة الرتــــقــــائــــكــــم ق
جـــاهـــديـــن ـــل ـــم ـــع ـــوب ال ـــل ـــط ـــم ال
ــا م لـــتـــحـــقـــيـــق حـــلـــم وطـــــمـــــوح
ــروا ــظ ــن ت أن ال ـــه، ـــي إل يــصــبــون 
كــبــقــيــة ــس ــل ــج ــم إلـــــى دخــــــول ال
ــي ف ــــرة ــــوات ــــت ــــم ـــب ال ـــاص ـــن ـــم ال
وكثرة حــب يغريكم أو المملكة
نتمنى شططا. وتقولون الــمــال
والــدمــاء المنتقاة التركيبة مــن 
في ــــا دوره تــلــعــب ان  ــدة  ــدي ــج ال
لسان وتكون النيابي المجلس
ــل ــب ـــــي تـــحـــقـــيـــق س الـــشـــعـــب ف
الــحــيــاة ــل ــي ون ــم ــري ــك ــش ال ــي ــع ال

الكريمة.
الخوخي مصطفى

يفعله أن النيابي المرشح من المطلوب

ــوق ــق ــح ال ـــن م وأعـــطـــاهـــا  ـــرأة ـــم ال اهللا  كــــرم  وقــــد 
للرجل مــنــحــه مــا الــواجــبــات مــن  عليها  ــــب  وأوج

طبيعته. بحسب كل
أضيع ال أني ربهم لهم «فاستجاب تعالى: قال
بعض» من بعضكم  أنثى أو ذكر من منكم عامل  عمل
للجنسين، الــتــقــوى هــو  العمل مقياس وجــعــل   ،)
مع ــل ــاع ــف ــت وال بــالــعــمــل ـــرأة ـــم ــل وال ــرج ــل ــح ل ــم وس

التقوى. وهو  المبدأ هذا اتباع شريطة المجتمع 
من خلقناكم  إنــا ــاس ــن ال أيــهــا «يــا تــعــالــى:  قــال 
لتعارفوا، وقبائل شعوبًا وجعلناكم وأنثى ذكــر
خبير» عليم اهللا إن ــم، ــاك ــق أت اهللا عــنــد  ــم ــك ــرم أك إن 
التفاعل عــلــى اإلســــالم وحـــث   .(13 ــرات: ــج ــح (ال
المجتمع ــاء ــن ب فــي الــجــنــســيــن بــيــن  ــة  ــارك ــش ــم وال
يحدد واحد بخطاب جميعًا  وخاطبهما  ونهضته،

بالتساوي. عليهما والمسئولية الواجب
صادق واحد بوعد  كليهما والمرأة الرجل  ووعد
تعالى: قـــال ــــر، واألج الــعــمــل ــي ف تــفــريــق  دون  ــن  م
منكم عامل عمل أضيع ال أني  ربهم لهم «فاستجاب
عمران: (آل بعض» مــن بعضكم أنثى أو  ــر ذك مــن 

.(195
أحاديث ومن الكريمة القرآنية النصوص هذه من
عنصر يتضح  النبوية السنة في متفرقة شريفة 
األمور من الكثير في والمرأة الرجل بين المساواة
يتعلق فيما وخصوصا األغــلــب، ــي وه المشتركة
سواء السياسية المشاركة  فيها  بما العامة  باألمور
الرجل تفويض في أو  السياسي العمل  مباشرة في
مــادامــت ـــرأي، ال حــريــة  ولــلــمــرأة السياسي  للعمل 
أو لنفسها تصوت أن ولها دينها، بــأمــور ملتزمة
بايع فلقد امرأة.  أم  كان رجًال لغيرها صوتها تمنح 
العمل على  والصحابة ــة ــم واألئ ــول  ــرس ال النساء 
العامة الحقوق  عــن ــاع ــدف وال والــنــصــرة والــجــهــاد 
أثرهن النساء من  للكثير وكان  قوة، من  يمتلكن بما
وبــقــائــه، وعـــزتـــه ــــــالم وقـــوتـــه ــة اإلس ــض ــه فـــي ن

والــنــصــيــحــة ـــارة ـــش ـــت االس دور  لــبــعــضــهــن  وكــــان 
ــن ــدواوي ال لبعضهن وكــان والــتــوجــيــه، والتعليم 
في والــســيــاســيــة ـــة ـــي واألدب الــفــكــريــة ــس  ــال ــج ــم وال

والعباسية. األموية والدولة اإلسالم
المجتمعية والــمــوروثــات الــعــادات كانت  ولئن 
هامشية أعمال وقصرت أدوارها على المرأة حجمت
بيولوجي بعد  ذات وظــائــف أو بسيطة مهنية أو 
وتمادى والسياسية، الفكرية األعمال وتجنيبها
محيط في  أو  بيتها على تحركها قصر في  البعض 
معرفة عن قاصراً اجتهاداً يعدو ال ذلك فإن  ضيق،
الشرعية ووظيفتها شخصيتها  وقوة  المرأة تكوين
في ولنا ووظيفتها. تكوينها ظل في لها والمباح
من وصحابته بيته  ــل وأه (ص) الــرســول موقف 
المواقف فمن ـــا... ـــه وأروع الــشــواهــد أكــبــر  ــرأة  ــم ال
الغريب ــارة  ــإج ب اإلســـالم  لــهــا ســمــح ــا  م الــمــشــرفــة 
أبــي بــنــت  هــانــي أم أجـــارت إذ الــمــظــلــوم، الــمــشــرك 
كانا أحــمــائــهــا  ــن م المشركين  ــن م رجــلــيــن  ــب،  ــال ط
من «أجرنا قائًال: جوارها الرسول فأجاز أسيرين
أعطاها ما وهو  هاني»، أم  يا  أمنت من وأمنا  أجرت
من وهــو السياسي للجوء الحاضنة الدولة مقام
يستشير (ص) الرسول كــان  ولقد المهمات،  أكبر
التبليغية ـــور األم مــن الكثير  فــي  خديجة زوجــتــه 
ومال قــوة من ومستلزماته الوحي يتطلبها التي
الناس، كفرني  إذ بي آمنت «فقد (ص): قال  حتى
إذ بمالها وواستني  الــنــاس كذبني إذ وصدقتني 
الرسول دعوة عن النساء ودافعت الناس»، حرمني
أول يــاســر بــن عــمــار أم  سمية  فكانت  وتضحياته 
مواقفها لها  وكانت اإلسالم،  عن الدفاع في شهيدة
من الكثير في السديد ورأيها والدفاعية، النضالية
سلمة أم  وكــانــت المشركين، مقارعة ــي وف األمـــور 
في يشاركن ــول ــرس ال ـــات زوج وحفصة وعائشة 
ــول ــرس ال ــف ــواق م ــن  م ــوي ــق ت سياسية أدوار  عـــدة 
مــنــهــن ــر ــي ــث ــك ال وتــبــصــر ــن  ــي ــرك ــش ــم ال مـــع  (ص) 

وكانت ــول،  ــرس ال مــع والمجادلة  الــحــوار أساليب 
حفيدته ــب ــن وزي اهللا ـــول رس بــنــت فــاطــمــة للسيدة 
الــحــق ـــن ع ـــاع ـــدف ال ـــي ف ـــارز ـــب ــي ال ــال ــض ــن ـــــدور ال ال
الخلفاء مــواجــهــة ــي ف الــرجــالــيــة الــمــحــافــل  وســـط 
التمسك شــأنــهــن ــن م يعلو مــمــا  ـــان  وك ــام، ــك ــح وال
وشكًال مضمونًا الــحــوار فــي اإلسالمية بالمبادئ
بل وكـــرامـــتـــهـــن،  ــن ــه ــت ــف ع ـــن  م ــــك  ذل يـــخـــدش  ــــم  ول
زيــنــب ـــدت ــى ع ــت ـــوداً ح ـــل ــــوة وخ زادهـــــن شـــرفـــًا وق
مع ــزون ــغ ي الــنــســاء ــت ــان وك ــق. ــح ب ــالء  ــرب ك بطلة 
بعضهن وشــــــارك  اإلســــــالم، ــــدر ص ـــي  ف الــــرجــــال 
لــهــن وكــــانــــت ــــالء، ــــرب مــــع الــحــســيــن فــــي يـــــوم ك

والــمــســيــرة ــن ــدي ال ــارات ومـــواقـــف حــفــظــت ــش ــت اس
اإلسالم. في النضالية

ــرأة ــم ال ـــأن ش مـــن  تــقــلــل آراء ــاك  ــن ه ــت  ــان ك ـــإن  ف
قــصــور ـــى إل ــع ــرج ي ـــك ذل ـــإن ـــــا الــســيــاســي ف ودوره
ـــرورة وض الــواقــع تغيير إلـــى ــة ــاج وح الــفــهــم  ــي  ف
الرجل لجماح وكبح بحقوقها، للمرأة التوعية
ونؤكد عليها.  والسيطرة  حقوقها ابتزاز  أجــل  من 
وعفتها ــا ــه ــالم إس فــي ــا  ــه ــت ــرام وك الـــمـــرأة  ـــزة  ع أن 

الشاملة. اإلسالمية الرؤية ضمن ونضالها
رحمة آل رياض هدى

شقيقة الرجل

«الكبد» في كثيرة عمليات أجرى أن بعد

المكلف! والعالج المتغير التشخيص معاناة بحريني بين
ــون ــع ال يـــد مـــد ـــًا ـــي راج ــة ــال ــرس ــذه ال ــه [ أتـــقـــدم ب
من  16 عامًا من أكثر منذ أعاني إني إذ لي، والمساعدة
أتلقى تشخيصا أتلقى  مرة كل وفي بطني،  في آالم
االبــر» «زق  بـ العالج كثرة أن إال الــعــالج، ــره إث على 
«المنظار» عملية وأجريت الكبد، في التهابا لي سبب
مرة كل وفي كثيرة، وعمليات  «المعدة»  في وعملية
عليه هي  ما على واآلالم مختلفا، تشخيصا أتلقى
من عليه  حصلت تقرير  آخر وتضمن ــاد.  ازدي وفي
«ارتجاجًا» لدي أن نتيجة الدولي البحرين مستشفى
في أعانيها  التي اآلالم سبب هما لحمتين هناك وأن
الفحوصات أجرى الذي الطبيب  ونصحني بطني،
اللحمتين إلزالــة «القولون» عملية بإجراء أقوم بأن
وزني نزول في تسببتا واللتين لآلالم، المسببتين
القلق  بسبب كيلوغراما  58 إلى  كيلوغراما  65 من

أعانيه. الذي
األيادي وأصحاب المسئولين أناشد فإني ولذلك
مصاريف تغطية العون لي ألستطيع يد مد البيضاء،
الطبيب نصيحة وفق  البحرين خارج العملية  إجراء
الثاني  تشرين نوفمبر/  20 من أسابيع  ثالثة قبل
يغطي ال راتبًا  أتسلم أني عليكم أخفي وال الجاري.

الــجــامــعــة ومــصــاريــف ــة ــق ــش ــف إيـــجـــار ال ــاري ــص م
واستقطاعات الصغير ــدي ول وحاجيات لزوجتي
العون يد مد في أطمع فإني لذلك الشهري. القرض
الشهر هذا خالل ومتابعته العالج لتلقي والمساعدة

البحرين. خارج
المحرر) لدى والعنوان (االسم

بما إال ونهضتها األمة بناء في الرجل دور عن دورها يختلف ال الرجل، شقيقة المرأة  ]
والقدرات الفكرية فاألعمال ومتطلباته، العمل طبيعة حيث من وتكوينها وطبيعتها يتناسب
المرأة، من أكثر الرجل يتطلبها عضلية قوة إلى تحتاج ال السياسية  والممارسات التحليلية
تعتمد على ألنها العامة التشريعية الوالية مسائل في الدخول من المرأة يمنع ما هناك وليس
أن البد بل آخر، دون جنس على قصرها يمكن وال العضالت، قوة وليس التفكير  مستوى 
ماسة الحاجة بل  جميعًا، عليهما يقوم المجتمع ألن ومشاركته، حضوره جنس لكل يكون 
ومتطلباته، حاجاته ويبرز ومشاركته جنسه منهما كل ليمثل والرجل المرأة وجود إلى
أن إلى حاجة وال الرجل،  شقيقها من بها أعرف هي ومتطلبات حاجات للمرأة  أن والشك

الدفاع. على مادامت قادرة عنها والدفاع الحديث، على مادامت قادرة عنها يتحدث


