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 حتت رعاية خـــادم احلرمني الشـــريفني امللك عبداهللا بن 
عبدالعزيز مت افتتـــاح جامعة امللك عبداهللا للعلوم والتقنية 
في ثول، وكان ذلك مساء اليوم االربعاء الرابع من شهر شوال 
١٤٣٠ هـ، والذي يصادف اليوم الوطني الـ ٧٩ للمملكة العربية 
السعودية، وقال خادم احلرمني في الكلمة التي ألقاها في هذه 
املناسبة «لقد كانت فكرة هذه اجلامعة حلما يراودني منذ اكثر 
من ٢٥ عاما، وكانت هاجسا ملحا عشت معه طويال، واني احمد 
اهللا سبحانه ان مكننا من جتسيدها واقعا، نراه اليوم شامخا 
بحول اهللا وقوته على تراب ارضنا باسم الشعب السعودي»، 
وقال: «لقد كان للحضارة االســـالمية في تاريخها دور عظيم 
في خدمة احلضارة االنسانية بعد اهللا جل جالله، وقد اسهم 
علماء املسلمني في مجاالت كثيرة، ففي الطب كان الدور البن 
النفيس، وفي الكيمياء كان جلابر بن حيان تأثيره الفارق في 
مســـيرته، وفي اجلبر كان للخوارزمي دور فاعل، اما في علم 
االجتماع فقد كان البن خلدون تأثيره العظيم فيه، لذلك فإن 
اجلامعة التي نحتفل بها ال تبدأ من الصفر، فهي اســـتمرار ملا 
متيزت به حضارتنا على مر العصور وكان سببا في ازدهارها 

وهذا هو املعنى االول للجامعة».
  وحتدث البروفيسور تشون فونغ شيه رئيس جامعة امللك 
في كلمة قال فيها: لقد اجتمعنا على شاطئ البحر االحمر هنا عند 
ملتقى الشرق والغرب ملتقى القدمي واجلديد، ملتقى التحديات 
والفرص لنشهد والدة احدث جامعة في العالم، لقد جئنا من 
جميع انحاء العالم من املؤسسات االكادميية والصناعية من 
اروقة السلطة وقطاع االعمال ومختبرات العلوم من مختلف 

مناحي احلياة توحدنا تطلعاتنا املشتركة.
  ومت انشاء هذا الصرح العلمي الذي سيمثل حلقة وصل بني 
مختلف الشـــعوب والعالم في ٣ سنوات فقط، وعلى مساحة 
٣٦كم، ومت ايجـــاد العلماء من مختلف دول العالم، واجلامعة 
مجهزة بأحدث التقنية والتي جتاوز قيمتها ١٫٥ مليار دوالر، 
وبها سادس اسرع حاسوب في العالم ويعتبر اسرع حاسوب 
باملنطقة، وصنع هذا احلاسوب باتفاق مشترك بني شركة «اي 
بي ام» وجامعة امللك عبـــداهللا، وكما ان اجلامعة بها وحدات 
لالبحاث اخلاصة في مجاالت الرياضيات التطبيقية والطاقة 
الشمسية وعلم اجلينات وغيرها من الوحدات، وتقدم جميع 
الدروس باللغة االجنليزية، وبها ٧١ استاذا واكثر من ٣٧٠ طالبا 
يشكل السعوديون ١٥٪ اما الباقون فيأتون من ٦٠ بلدا مختلفا، 
وبها وقف بقيمة ١٠ مليارات دوالر لتمويل االبحاث وتقدمي املنح 
الدراسية. وان جامعة امللك ستجعل اململكة العربية السعودية 
في ركب الدول املتقدمة، وباستشراف للمستقبل بروح العصر، 
وستخلق وتوجد الرفاهية للمجتمع العربي عموما والسعودي 
خصوصا، وستدفع اململكة نحو التنمية املستدامة والعيش 
الكرمي الفراده، ونحن على اعتاب نهضة علمية شاملة لم نسمع 
عنهـــا ولم نرها اال من خالل الكتـــب والدول املتقدمة، فهنيئا 
للمملكة العربية السعودية هذا االجناز الكبير، الذي لم يكن 
ليتحقق لوال وجود رؤية وعزمية صادقة واخالص كبير في 
العمل، «واليوم هذه اجلامعة تنضم الى زميالتها في كل مكان 
من العالم دارا للحكمة ومنارة للتسامح، وهذا هو املعنى الثالث 
للجامعة، واخيرا.. اشكر شركة ارامكو السعودية التي اشرفت 

على تأسيس هذه اجلامعة خالل فترة وجيزة».
  akandary@gmail.com 

 كنت صغيرا أجلس في مقعدي في آخر الفصل، ال أذكر متاما 
في أي عام ألنني ال أذكر بالتحديد في أي سنة دراسية حدثت 
هذه احلكاية، ولكنها بالتأكيد كانت في املرحلة االبتدائية، فجأة 
أشار معلمي بإصبعه الغليظ نحوي وقال بصوت قبيح «اقرأ 
يابني بصوت عال من بداية الســـورة»، قرأت بارتباك، أذكر 
جيـــدا ماذا قرأت، (هو اهللا الـــذي ال إله إال هو احلي القيوم). 
قال معلمي «بس، أوقف هنا.. عارفني يا والد ليه ربنا قال (هو 
اهللا) ولم يقل (أنا اهللا)؟.. لم يجب أحد منا بالطبع على هذا 
السؤال الغريب، الغريب على مسامعنا وعلى عقولنا الصغيرة 
أيضا، وكيف لنا أن نعرف ونحن يزج بنا في هذه املعتقالت 
التي تسمى عبثا باملدارس، لتنزع عنا كل قدرة على التفكير، 

ونتحول إلى مجرد «قطيع» ال ميلك إال أن «يسمع الكالم»!
  أكمـــل معلمي، هااا.. محدش عارف ليه ربنا قال (هو اهللا) 
ومقالش (أنا اهللا)؟ أنا أقولكم.. ألن اهللا سبحانه وتعالى لو 
قـــال (أنا اهللا) يبقى حنقرأها إحنا إيه؟ (أنا اهللا).. يعني كل 

واحد فينا حيقول (أنا اهللا) وده حراااااااااااااام.. فاهمني؟
  كنت أســـتمع لكلمات معلمي بإنصـــات غريب، على غير 
العادة، وال أدري ما الذي حركني حينها، أي نزغ من الشيطان 
أصابني وقتها، فقمت وبســـرعة أقلب صفحات كتاب التربية 
اإلســـالمية بني يدي، أفتش وأفتش عن شيء وكأنني أعرفه، 
أسابق الثواني للوصول إليه.. وبالفعل وصلت، ولست أدري 
كيف؟ رفعت يدي وقلت ملعلمي «ولكن يا أستاذ في هذه اآلية 
مكتوب (أنا اهللا) وهي في القرآن أيضا. سدد املعلم إلي نظرة 
يتطاير منها النـــار والغضب، وصرخ علـــي بصوت مرعب 

«اخرس يا كلب».
   خرست، غير أن الشيطان في رأسي لم يخرس، أعلم ذلك 
جيدا بيني وبني نفســـي، فمنذ ذلك احلني وأنا أشعر به وهو 

يعبث في رأسي.
< < <  

  ما أبشع القســـوة في تعليم الدين، وما أبعد مدارسنا عن 
الرفق واللني. ما زلت أذكر من بني كل املعلمني الذين درسوني 
منذ االبتدائية إلى الثانوية فقط أولئك القســـاة، ولست أذكر 
منهم ســـوى عنفهم وتعنيفهم وغضبهم اجلامح بال ســـبب. 
قال أينشـــتاين «التعليم هو ما يتبقى للمـــرء بعد أن يترك 

املدارس».
  bodalal@hotmail.com 
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 في رأسي شيطان يعبث 
 

 وجهة نظر وجهة نظر

 نظرات نظرات

 
  قمت منذ نحو ثالثة أعوام وحتديدا 
بعد تشكيل حكومة سمو الشيخ ناصر 
احملمد الثالثة بوضع خارطة انتماءات 
تشـــمل نواب مجلس أمة وكتابا لهم 
ثقلهم وجهات إعالمية وإخبارية وتيارات 
سياسية ونقابات وجمعيات نفع عام، 
واستندت في رسم خارطتي البسيطة 
الـــى وقوف كل نائـــب وكاتب ونقابة 
وجمعية وتيار من أي قضية مطروحة 
فـــي وقتها بناء على تناولهم اإلعالمي 
وتصريحاتهم حول تلك القضية، وكان 
هدفي أصال هو أن أحاول فهم ما يحصل 
في البلد من خالل محاولة استخالص 
من مع من ومن ضـــد من، ومن يتبع 
ملن؟ وألعرف أين أقـــف كمواطن أوال 

وككاتب ثانيا؟
  وبعد أن استخلصت نتائج خارطة 
االنتمـــاءات مبحصلـــة اإلجابـــة عن 
التصاريح اإلعالمية الصادرة من نواب 
وكتاب وجهات نقابية وجمعيات نفع 
عام والتيارات السياسية ومعها الكتل 
النيابية، وجدت أمرا غريبا أو على األقل 
هكـــذا اعتقدت وكنت أظن أنني حللت 
رموز حجر الفالسفة، وبطبيعة احلال 
قمت بعرض املوضـــوع على صديقي 
الكاتب الذي أختلـــف معه ١٨٠ درجة 
مشـــاري العدواني، ليصدمني يومها 
بجملة ال ميكن أن أنساها بعد أن عرضت 
عليه نتاج حتليل عبقريتي في الرصد 
واملتابعة والتحليل قائال: «إنت وين كنت 
عايش قبل ٢٠٠٦ كل اللي قلته لي نص 
متابعني املنتديات السياسية يعرفونه 
ويحفظونه عن ظهر قلب وكل دواوين 

الكويت تسولف عنه».
  املهم وبعد صدمة العزيز مشـــاري 
لي والتي كنت قبلها أعتقد أنني «وإن 
كنت األخير زمانه..آلت مبا لم تستطعه 
األوائل»، أعدت محاولة رســـم خارطة 
االنتماءات السياسية من جديد وقمت 
بعصر مخي عصرا ووجدت محصلة 
مؤملة كأنها طعنة نافذة في قلبي، وهي 
أن أيا ممن وضعتهم في خارطتي األولى 
أو الثانية ممن شملتهم القراءتان ينتمي 
جلهة، أو جلهتـــني مختلفتني، تتغير 
بتغير املصلحة ولكّن أيا منهم ال ينتمي 
إلى الوطن إال بقدر ما يدعي فقط، وحتى 
وإن ادعـــى ذلك فهناك دائما شـــيء أو 
شـــخص آخر يسبق الوطن بدرجة أو 

درجتني على سلم أولوياته.
  وسلم لي على الوطن! 

   Waha٢waha@hotmailcom 

 خالل جتولـــي منذ يومني 
في صفحات الصحف اليومية 
وقراءة املانشـــيتات املتنوعة 
عن احداث واخبـــار ومواقف 
وتصريحات مـــن قبل الكثير 
من أعضاء مجلس األمة، وجدت 
أنهـــا ارتكزت علـــى مفردات 
ومصطلحـــات حتتـــوي في 

مضامينها على اســـلوب التهديد والوعيد واالستجواب 
واملنصة واالبتزاز والتخويـــف والتضعيف والتحجيم 
والتنفيع.. إلخ، موجهة الـــى اعضاء احلكومة بداية من 
سمو رئيس مجلس الوزراء الى معظم الوزراء املشاركني 
باحلكومة وحينما متعنت بالتصريحات الصحافية املنطلقة 
من بعض األعضاء بني سطورها وإشاراتها وجدت ٩٥٪ 
منها ترتكز على الضرورة القصوى من الوزراء في حتقيق 
وتنفيذ املكاســـب االنتخابية املخالفة لقوانني الدولة او 
املفترض ان يلتزم بها عضو مجلس األمة قبل اآلخرين، 
وإال..! فإليـــك بعض املطالبـــات املزعجة من قبل اعضاء 

مجلس األمة:
  ـ طلب تعيني خريج حاصل على شهادة الثانوية العامة 

مبنصب مدير إدارة.
  ـ طلب ترقية عضو هيئة تدريس جميع بحوثه منسوخة 

من شبكة االنترنت.
  ـ كشف عن موظف حاصل على شهادة البكالوريوس 

مزورة بتخصص هندسة او اي تخصص آخر.
  ـ استثناء من شروط القبول في جامعة الكويت.

  ـ مخالفـــة مروريـــة جتـــاوز فيها املخالف اإلشـــارة 
الضوئية.

  ـ حل مجلس إدارة جمعية تعاونية متهمة باالختالس 
وتبذير أموال املساهمني.

  ـ تشهير وقذف وإساءة لسمعة اآلخرين والتعدي على 
حقوق املوظفني في العمل.

  ـ طلب عالج صحي باخلارج بســـبب مرض إنفلونزا 
العادية او بوعكة صحية من التعب واالرهاق.

  ـ مخالفة صحية ملطعم يبيع املأكوالت الفاسدة.

  ـ مخالفة بنـــاء وتعد على 
امالك الدولة.

  ـ متديد معاملة طالب حاصل 
الدكتـــوراه من  على شـــهادة 
جامعة غير معتمدة بـ «التعليم 

العالي».
  ـ إمام مســـجد يقوم بجمع 
التبرعـــات املاديـــة والعينية 

مخالف قوانني «الشؤون».
  ـ اعتداء وضرب لرجل أمن.

  ـ اعتداء وضرب وإساءة لطبيب صحي.
  ـ اعتداء وضرب ملعلم.

  ـ مترير مناقصة غير مستوفية الشروط.
  ـ مخالفـــة محل جتـــاري مبنطقة خيطان لشـــروط 

الوزارة.
  ـ االستيالء على بسطات وأماكن غير مخصصة للبيع 

والتسويق في شبرة اخلضار.
  ـ طلب مهمة رســـمية مخالفة لشروط االيفاد للمهام 

الرسمية التي يجب ان ميثل الدولة بها.
  ـ طلب بقبول طالب حاصل على نسبة بالثانوية العامة 
اقل من هو حاصل على الثانوية العامة بنسبة ٩٥٪ لكليات 

الشرطة واجليش واحلرس الوطني.
  هذه بعض املطالبات ألعضاء مجلس األمة املطلوب من 
الوزراء استثناؤها من اللوائح والقوانني املنظمة ألي وزارة، 

وإن كان هناك الكثير منها ال حتضرني الذاكرة حاليا.
  لـــذا يرجى من قرائنـــا األحبة تزويدنـــا بقائمة بأي 
استثناءات لديهم ومخالفة لألنظمة، فإننا على استعداد 
لنشرها دون حتفظ مسبق بشرط أال تتعارض مع قانون 

املطبوعات والنشر.
  فاكهة الكالم:

  يقول الكاتب ميخائيل نعمة:
  «عجيب ملن يغســـل وجهه عدة مرات في النهار، وال 

يغسل قلبه ولو مرة واحدة في السنة».
  Aliku١٠٠٠@yahoo.com 

 «أساس املنزل ليس التربة.. 
ولكن أساس املنزل هو املرأة ـ 

مثل مكسيكي»
  عندما خلق اهللا حواء خلقها 
من ضلع أعوج من سيدنا آدم، 
وقد يسأل كثير من الناس عن 
حكمة اهللا عـــز وجل في ذلك، 
وملاذا لم تخلق في نفس اللحظة 

التي خلق فيها آدم؟ 
  موضوع شـــائك منذ زمن اخلليقة إلى اآلن وهو حواء، 
الكل على مدار الســـنني واحلضارات يسأل من هي حواء؟ 
والبعض يتهمها بأنها سبب كل مشكلة على وجه األرض، 
والبعض اآلخر يرفـــض وجودها في مدينته أو مجتمعه، 
حواء لغز لم يقدر عليه الفالســـفة، سؤال يطرح من خالل 

اجلنسني من هي حواء؟ 
  اليوم ومن خالل ما قرأت من كتب وحتليالت ودراسات 
عن حواء ومدة خلقها وسبب وجودها وما هو دورها، وجدت 
بعض اآلراء التي جتيب لي ولكم عن لغز العالم وهو: ملاذا 
خلقـــت حواء من ضلع أعوج؟ بعض هذه اآلراء تعيد ذلك 
إلى ما تطلبه التكوين اجلسدي للمرأة، فهي متتلك ٢٠٠ جزء 
متحرك لتؤدي كل ما هو مطلوب منها بحيث تكون قادرة 
على احلمل باألوالد لعدة مرات وأن تعطي احلب الذي ميكن 
أن يشفي من كل شيء، كما ميكنها إعداد الطعام وغيره من 
األعمـــال، وكل هذا البد عليهـــا أن تقوم به من خالل يديها 
االثنتني فقط. أما الرأي اآلخر فيقول إن قوة حواء في أنها 
تداوي نفســـها عند مرضها وقادرة على أن تعمل ١٨ ساعة 
في اليوم وبرغم من أن اهللا عز وجل خلقها مخلوقا ملمسه 
كاحلرير لها رقتها ونعومتها إال أنها مخلوق قوي يتحمل 
الصعـــاب ويثبت في الشـــدائد، ويدلل على ذلك من خالل 

عملية احلمل والوالدة وآالمها 
وكيف تقوى على الصعاب من 
هاتني العمليتني، ويرى رأي آخر 
أن حـــواء خلقت بهذه الطريقة 
بســـبب عقلها وحكمتها، حيث 
إن املرأة ميكنها أن تقنع باحلجة 
واملنطق وبجانب هذا فهي محاورة 
ومجادلة جيدة ودلل على هذا 
بأمثلة كثيرة للنساء منهن كيليوباترا وبلقيس وغيرهما 

ممن ذكرهن التاريخ ولهن بصمات في احلضارات. 
  ومـــن هذا وذاك جند أن جميـــع اآلراء تدلل وحتوم في 
نطاق واحد وهو أن حواء متتلك قوة تدهش الرجل، بقوتها 
تقدر أن تتعامل مع املصائب والشـــدائد بحكمة وتتحمل 
مهما أعطيتها من أعباء الدنيا فلن تقول «ال» بل ستجدها 
تبتســـم حتى وإن كانت تتألم، فـــي حزنها جتدها تغني 
أملها بكل تفاؤل، تضحك وهي بشـــدة خوفها، تدافع عندما 
تؤمـــن مبن تدافع عنه، عندما جتد األمل في أعني اآلخرين 
ال تقول «ال»، بكاؤها من أســـباب قوتها وسعادتها، ولكن 
لألسف هذا املخلوق ال نعرف قيمته وهمنا الشاغل هو: ملاذا 
خلقت حواء مـــن ضلع أعوج؟ وتركوا احلكمة التي ميكن 
أخذها من احلديث الشريف والذي يقول فيه املصطفى ژ 
«استوصوا بالنساء خيرا فإن املرأة خلقت من ضلع أعوج 
وإن أعوج ما في الضلع أعاله فإن ذهبت لتقيمه كســـرته 

فاتقوا اهللا في النساء».
  كلمة وما تنرد: نشكر املسؤولني على همتهم في ضبط 
شقق األنس، بس يا جماعة ترى مو بس منطقة حولي وانتو 
أبخص بأماكنهم، وترى يا جماعة اخلير الســـالفة مو بس 

تعهد يا ريت نطبق عليهم أحكام الشريعة اإلسالمية. 
  atach_hoty@hotmail.com 
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