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بتاريخ نهاية ش����هر يوليو عام 2011، سيتم االنتهاء من 
املبنى اجلديد جلامعة زاي����د في أبوظبي باإلمارات العربية 
املتحدة، وس����يتم استقبال الطالب اعتبارا من سبتمبر عام 

2011 املقبل.
وتكلفة ذلك املبنى الذي انطلق العمل فيه من شهر أبريل 
املاضي نحو 3 مليارات درهم، والذي يقع مبنطقة العاصمة 
اجلديدة في مس����احة 80 هكتارا، فيما تبلغ املساحة املبنية 
203 آالف متر مربع، ويستوعب املبنى في مرحلته األولى 6 

آالف طالب وطالبة بنسبة 70% لإلناث و30% للذكور.
والناظر إلى إنشاء هذه اجلامعة بعمل متواصل من قبل  
5 آالف عامل واستش����اري وفني يعملون على مدار الساعة 

إلجنازه في موعده احملدد، الذي انطلق عام 2008.
إن مبنى جامعة زايد اجلديد تتوافر فيه البيئة التعليمية 
املميزة من خالل مرافق علمية وتدريبية ومناشط للطالب 
والطالبات ومراكز بحثية ومختبرات، ومكتبة شاملة مجهزة 
حتتوي على مجموعة كثيرة من املؤلفات واملراجع العلمية 
املتخصصة أو الفهارس وأش����رطة الڤيديو والتس����جيالت 
الصوتية ومصادر املعلومات املتعددة التي تعزز من مكانة 
جامعة زايد ومسيرتها العلمية واألكادميية، وذلك من خالل 
ترس����يخ وجودها كجامعة القرن الواحد والعشرين خاصة 
بع����د حصولها على االعتماد األكادميي العاملي من مفوضية 
االعتماد األكادميي العاملي الشامل جلامعات وكليات التعليم 

العالي في أميركا.
مبنى جامعة زايد اجلديد في أبوظبي سيشتمل على كافيتريا 
رائعة تلبي جميع احتياجات الطالب والطالبات، إضافة إلى 
وجود مجمع رياضي يضم صالة رياضية مغطاة ومالعب 
رياضية لكرة القدم والس����لة واليد ومسبحا رياضيا راقيا، 
باإلضافة إلى موقع خاص للمؤمترات مجهزة بأحدث األجهزة 
واألنظمة التكنولوجية لتنظيم أو العمل على استضافة العديد 

من الفعاليات واملؤمترات احمللية واإلقليمية والعاملية.
وسيصبح مبنى جامعة زايد اجلديد بأبوظبي عالمة بارزة 
ومميزة في التعليم باإلم����ارات واملنطقة اخلليجية، ويأتي 
ذلك لترجمة ما توليه القي����ادة احلكيمة من رعاية وعناية 
ودفع في الوصول إلى املعايير الدولية جاءت من توجيهات 
وإشراف من الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات املسلحة رئيس 

مجلس الوطن للتعليم.
أما هنا في دولتنا الغالية الكويت فمسيرة اإلحباط والسلب 
وتفعيل اجلوانب الفشلية مستمرة منذ إعالن إنشاء جامعة 
الكويت اجلديدة في السبعينيات وحتى اآلن لم ير النور.. 
وأعتقد ش����خصيا قد ال يتحقق حلمي وحلم غيري برؤيته 

على أرض الواقع..
فاكهة الكالم: أقوله����ا: »يجب أن نتغير مع مرور الزمن، 

للوصول إلى رفع مكانة الوطن«.
Aliku1000@yahoo.com

في بعض اللقاءات الودية التي جتمع بني الصديقات، ويسود 
جو الثقة بني احلاضرات، يتطرقن أحيانا إلى التحدث عن أمور 
قد تكون خاصة وحساسة مع أزواجهن، بحثا عن حل أو عالج 
أو مجرد ثرثرة، فترى هذه تشكو وهذه تفتي وهذه تقول أنا 
اخلبيرة وحاللة املشاكل، وعندما يشتد النقاش جتد أن الغالبية 
ال متلك من الثقافة الزوجية شيئا، وأن كل امرأة منهن تقيس 
الوضع على وضعها وحياتها األسرية، وال أنسى ذلك املوقف 
الذي أضحكني طويال، عندما طلبت إحدى احلاضرات النصيحة 
بس���بب امللل الذي أصاب زوجها منها، بعد حياتها الزوجية 
بسنتني، وقامت صديقاتها ترشدها إلى بعض األمور اخلاصة، 
عندها قفزت أختها توبخها: ملاذا ال تطلبني مني ذلك وأنا أكثر 
منك خبرة؟! وعندما أكملت صديقتها نصائحها وتطرقت إلى 
أمر بس���يط جدا، اشتاطت أختها )الفهيمة( غضبا وقالت »لو 

يطلب مني زوجي ذلك لطردته من الباب«.
وأقصد من ذل���ك، أن كثيرا من الزوجات يبحثن عن احلل 
خارج بيوتهن، بينما احلل يكون )نصفه( بني أيديهن، يعني أن 
الزوجة البد أن تدرس حالتها وحالة زوجها، فهي أكثر معرفة 
به من غيرها، وتضع التساؤالت وهي أسلم طريقة للوصول 
إلى النتيجة املطلوبة، فعندما تسأل امرأة نفسها ما الذي أدى 
إلى امللل والبرود في حياتي الزوجية؟ ما املش���اكل التي مرت 
بها أسرتي أو مررت بها أنا، أو مر بها زوجي؟ ما األمور التي 
ميكن أن تغير حياتنا لألفضل؟ وما األشياء التي ميكن أن أثير 
بها اهتمام زوجي لي؟.. وأعمق سؤال يجب أن تقف أمامه كل 

امرأة هو: هل أنا فعال أفهم زوجي؟
وأؤكد لكل زوجة جتيب عن هذا السؤال بنعم.. أنها بذلك 
تقفل باب احلل الذي تبحث عنه؟.. ألنه لو كانت كل امرأة تفهم 
زوجها ملا اهتزت أركان األسرة والعالقة بني الزوجني، ولألسف 
فإن كثيرا من األزواج يعيشون معا لسنوات طويلة، ولم يفهم 
أحدهما اآلخر، ولم يبحثا حتى عن هذا الفهم واملعرفة بشريك 
احلياة، واملش���كلة األكبر أن تكون عالقتهما سطحية ومجرد 

أداء واجب، وان يستسلما لهذا اإلحساس السلبي.
هنا أنصح كل امرأة بأن تكون أكثر وعيا، ولتعلم أن البحث 
عما ما يريد زوجها وما يسعده ليس بالصعوبة الكبرى، ألنها 
هي األجدر باإلجابة عن هذا السؤال، وأن الثقافة الزوجية هي 
باب ومدخل للتقرب إل���ى زوجها، وما ينطبق عن فالن قد ال 

ينطبق على اآلخر. 
Falcom6yeb@yahoo.com

د.بدر نادر الخضري

لنتعلم من مبنى 
جامعة زايد الجديد

لمسات

أنوار عبدالرحمن

للنساء وبالصميم!

فالكم طيب

من يحرك الشارع؟

طالل الهيفي

السموحة

تعيش الكويت هذه األيام وضعا 
سياسيا شبيها مبوسم السرايات ال 
تعرف له حال، متغيرا وغير ثابت، 
وتعليقا على األوضاع األخيرة التي 
أثيرت وبدأت انعكاساتها تتضح مع 
كل يوم، جند أن الساحة السياسية 
انحرفت نحو جهة الفوضوية بسبب 
بعض التجمعات الوليدة التي حتاول 
في كل مناس���بة أن تقود الش���ارع 
بشكل متطرف ال يتصف بالكياسة 
وال املنهجية السياسية الرزينة، بل 
تتصف أحيانا بالتطرف واملواجهة 
املباش���رة وهو أمر ل���م نعتده، إذا 
أخذنا بعني االعتبار أن هذا التوجه ال 
يناسب البيئة الكويتية الهادئة، وهو 
أمر غير مرحب به بتاتا، وما جري 
في ساحة اإلرادة يصور لنا املشهد 
العام من مراهقة سياسية وتهافت 
للصدح من على املنبر من فئات غلبت 
عليها املزايدة السياسية بعيدا عن 
املصلحة العامة في محاولة للعب 
دور البطولة الزائفة في ظل تواري 
املعارضة احلقيقية عنها، األمر الذي 
مهد لهم االستفراد وقيادة الشارع 
بهذه الطريقة االستفزازية وما تتبناه 
هذه التجمعات ال يعدو كونه أفكارا 
تتوجس منها وغير مدروسة وتغلب 
عليها معلومات استقيت من ندوات أو 
دواوين ليصبح األمر بعد ذلك في يد 
من ليس له األمر لألسف، فالكل يفهم 
والكل ينظر وأصبح األمر كس���وق 
اللغوي،  للمزايدة واالس���تعراض 
ومن ميلك موهبة املنبر هو امللهم 
واملنتصر في هذا السوق، ولألسف 
وجد هذا املنطق أرضية له تتبناه 
وتتعاطف معه، ولو عدنا لألسباب 
الرئيسية لهذه القضية لوجدنا أن 
احلكومة تتحم���ل وزر ما يحصل 
بشكل غير مباش���ر بسبب إلقائها 
بعض القضايا املهمة على الساحة 
وتواريها وكأن األمر ال يعنيها، لذا 
كان األج���در أن تتبني أطروحاتها 
وتبدأ مبنهجية إعالمية تسويقية 
تنطلق للترويج عن خططها وأفكارها 
وال تدع املعارضة وحدها تعبر عن 
رأيها للعامة. واحلقيقة تقال ينبغي 
للحكومة أن تنزع رداء السلبية وتهم 
بتنظيم صفوفها من جديد، ألن األمر 
أصب���ح مطلبا ملح���ا وليس غاية 
بسبب اإلسفاف السياسي للبعض، 
فاحلكومة مطالبة اليوم وليس غدا 
ببرنامج مباش���ر ومعاكس لطرح 
أهدافها بطريقة إعالمية حقيقية ضد 
من يخيل له بأنه نبض الشارع كما 
يظن، ألن الش���ارع الكويتي اليوم 
أصبح مدركا وواعيا أكثر مما مضى 

لهذه املزايدات الشخصية.
t-alhaifi@hotmail.com

صرحت إحدى املطربات الكويتيات 
إلحدى الصحف احمللية مؤخرا بأنها ال 
تهدف إلى اإلغراء في أغانيها وڤيديو 
كليباتها بل على العكس فهي ترى 
أن حركاتها في تلك الڤيديو كليبات 
حتمل رس���ائل ثقافية واجتماعية 
وسياسية هادفة على حد وصفها.. 
ولنا هنا وقفة مع هذا التصريح الذي 

ال ميكن وصفه إال بأنه استغفال لعقول القراء، خاصة أن تلك 
املطرب���ة تصرح دائما بأنها حترص عل���ى التواجد في امليدان 
الثقافي والفكري فال أعرف كيف تكون حركات التمايل في حضن 
رجل أجنبي والتمدد فوق أيدي رجال غرباء التي تقوم بها تلك 
املطربة بالذات في بعض أغانيها املصورة ذات مضامني ورؤى 
سياسية واجتماعية وثقافية إال إذا كان ذلك يعني خلق مفاهيم 
للرفض وثقافة التمرد على املبادئ والقيم األصيلة املتوافقة مع 
الشريعة اإلسالمية السمحة والتي تتفق عليها كافة املجتمعات 

العربية واإلسالمية خاصة في واقعنا اخلليجي. 
وقد ابتلينا في عاملنا العربي بظهور فقاعات فنية تتبارى في 
اخلالعة واالستعراض املاجن بحثا عن الشهرة ليس إال، وإال ما 
معنى هذا التكالب على إبراز املفاتن اجلسدية وحركات اإلثارة 
اجلنسية أمام الكاميرات وعلى صفحات اجلرائد، والغريب � املضحك 
أن أولئك الفنانات ينفني تهمة اإلغراء عن أنفس���هن وحركاتهن 
التي يقمن بها أثناء أدائهن ألغانيهن وذلك عند حديثهن لوسائل 
اإلعالم حينما يواجهن بأسئلة عن ذلك وما ذلك إال إلحساسهن 

بأن ما يقمن به غير مقبول ومناف للذوق العام. 
أما الرس���الة التي يتباهى بع���ض الفنانني بأن فنهم يهدف 

إلى تقدميها فال ميكن أن يختلف 
اثنان على أن املضمون من أجل أن 
يرتقي إلى مستوى رسالة البد له أن 
يتناول قضايا إنسانية إلثارة الهمم 
او تبني موضوعات من اجل االرتقاء 
بالتعاطي معها وحش���د االهتمام 
بتبنيه���ا كما حصل مع املش���اكل 
او ط���رح املوضوعات  االفريقية 
البيئية او الصحية وغير ذلك على أن يكون أس���لوب أداء ذلك 
مناسبا حملتوى الرسالة وحامال ملضمونها ولو الحظنا الڤيديو 
كليبات التي صاحبت أالغاني التي تناولت املشاكل التي تعاني 
منها البشرية والتي أداها مطربون غربيون ذوو مفهوم وممارسة 
للحرية الشخصية يختلف متاما عما نفهمه نحن فلن جند في 
تلك الڤيديوهات االبتذال الذي نلحظه من قبل بعض مطربينا 
نحن الذين نتباكى على القيم وندعي احلفاظ عليها. فهل نطمع 
ان جند مطربينا ومطرباتن���ا اخلليجيني يقتفون اثر الفنانني 
العاملي���ني في تبني قضايا إنس���انية ترفع من مس���توى الفن 
اخلليجي ليخاطب العقل ويوج���ه تفكيره الى الواقع البائس 
الذي تعيشه اإلنسانية في مختلف مواقعها وان يقدموا فنا راقيا 
ليس من عناصره اس���تغالل حركات اجلسد والتمايل املاجن. 
طبع���ا حني أقول ذلك ال يعني هذا أنني أدعو إلى إباحة الغناء 
او حتليل���ه بل إلى تصحيح وضع آخذ في االنحدار ومتواصل 
في الهبوط لعلنا نصل إلى حلظة ال نكون من الذين يقال عنا 
إننا نشتري لهو احلديث لنضل عن سبيل اهلل ونقلع عن هذا 

النوع من التعاطي الذي نهى عنه اإلسالم.
mw514@hotmail.com

د.محمد القزويني

ويحدثونك 
عن رسالة التمايل!

رأي

أوردنا في مقالنا السابق املعنون 
ب� »الرش���د في تطبيق الشريعة« 
احلجج املقنعة ألولي األلباب لتصبح 
الشريعة اإلسالمية املصدر الرئيسي 
امللزم للتش���ريع وعرضنا ألمثلة 
عن بعض املؤسسات والتشريعات 
القائمة وفق الشريعة وذكرنا عدة 
أمور تدفع للتعديل الدستوري ومنها 

الش���رعية والواقعية والبر والصلة، وختمنا بعدم اإلصغاء 
ملرضى القلوب، فأحكام اإلسالم صاحلة لكل زمان ومكان.

أما اليوم فنعرض ألمرين قانونيني مطبقني يدعمان احلجج 
الدافعة للتعديل املأمول، فهناك اإلحالة وتكون إلى نص معني 
في تشريع آخر واإلسناد وال يكون عادة إلى نص بل إلى تشريع 
آخر مبعنى أنه إحالة كبرى وس���يتضح األمر أكثر بالتفصيل 
التالي: األول اإلحالة اخلارجية في تش���ريع قائم، ويقصد بها 
اإلحالة إلى نصوص في تشريع آخر أيا كانت درجته )أ.محمود 
صبرة، أص���ول الصياغة القانونية( وم���ن أمثلة ذلك النص 
التال���ي الذي يرد في بعض القوانني وبعض اللوائح »مع عدم 
اإلخالل بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب مرتكب هذه 
األفعال..«. او النص »مع مراعاة نص املادة... في القانون رقم.. 
يجب على..« او العبارة الدارجة »يلغى كل نص يتعارض مع 
هذا القانون« وهذه مناذج إلحاالت خارجية من تش���ريع الى 
نص في تشريع آخر ليطبق أو يراعى أو ال يخالف ممن ينفذون 

القانون من موظفني او ممن يطبقونه من قضاة.
الثاني � اإلسناد التشريعي على أحكام الشريعة اإلسالمية 
ويقصد بقاعدة اإلسناد بيان املشرع في قانون معني صراحة 
التشريع الذي يراد تطبيقه على واقعة او وقائع حتدد أركانها، 
مبعنى أن ينص صراحة على املرجع الذي يطبق على حاالت 

يحدد كنهها.
وهناك عدة تش���ريعات كويتية قائمة وس���ارية متضمنة 
اإلسناد على أحكام الش���ريعة اإلسالمية حتتم الرجوع إليها 
وسنالحظ أن ذلك منهج وفلسفة للدولة بتشريعاتها ومنها: 
أوال � ن���ص الفقرة الثانية من املادة األولى من القانون املدني 
رقم 67 لسنة 1980 تنص على أنه »فإن لم يوجد نص تشريعي 
حكم القاضي وفقا ألحكام الفقه اإلسالمي األكثر اتفاقا مع واقع 

البالد ومصاحلها وإن لم يوجد حكم مبقتضى العرف«.
ويجدر التنبيه إلى أن املذكرة التفسيرية للدستور امللزمة 
بينت أن الفقه اإلسالمي هو املقصود بالشريعة اإلسالمية الوارد 
ذكرها بنص املادة الثانية من الدس���تور، ويقول أحد الفقهاء 
انه يقصد بأحكام الفقه اإلس���المي األحكام والقواعد الفقهية 

املأخوذة من الشريعة اإلسالمية، 
والتي تتعلق بتنظيم شؤون البالد 
والعباد، وتتميز أحكام الشريعة 
اإلس���المية بالش���مول والثبات 

)د.نبيل محمد صبيح(.
ثانيا � ومن التشريعات أيضا 
نص املادة 343 من قانون األحوال 
الش���خصية رقم 51 لس���نة 1984 
فتن���ص على أن »كل ما لم يرد له حكم في هذا القانون يرجع 
فيه الى املش���هور في مذهب اإلمام مالك فإن لم يوجد املشهور 
طبق غيره، فإن لم يوجد حكم أصال طبقت املبادئ العامة في 

املذهب«.
ثالثا � ومن اللوائح املتضمنة لإلس���ناد التش���ريعي على 
الشريعة اإلسالمية املادة السادسة من الئحة املسالخ الصادرة 
بق���رار وزير البلدية رقم 111 لس���نة 2006 تنص على أن »يتم 
الذبح وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية وعلى املناحر في الصاالت 
املخصص���ة...« واألمر كذلك جنده في املادة الثانية من الئحة 
املقابر الصادرة بقرار وزير البلدية رقم 72 لس���نة 2006 التي 
تنص على أنه »ال يجوز إجراء إضافات على املقابر بش���كل ال 
يتفق وأحكام الشريعة اإلسالمية...«، وتنص املادة السادسة 
منه على أنه »يجب االلتزام بآداب الشريعة اإلسالمية والتقيد 

بأحكامها واحملافظة على حرمة املقابر«. 
وهذه التشريعات مطبقة وسارية وغيرها كثير لم نحصه 
ومنتهى ما نريد بيانه منها أن هذه النصوص القانونية والالئحية 
قامت على أحكام الشريعة اإلسالمية ولم توجد أي عراقيل او 
موانع بل كان العمل مع الفقه اإلسالمي أرحب واملجال أوسع 
ليطب���ق على الواقعة ما هو مجمع عليه ش���رعا وإن لم يكن 
فيطبق األكثر اتفاقا مع واقع البالد ومصاحلها، وهذا الضابط 
األخير قد تكرر النص عليه في املادة سالفة الذكر من القانون 
املدني وفي مرسوم إنشاء جلنة اس���تكمال تطبيق الشريعة 
اإلس���المية وهو ما ميهد ملبادئ ش���رعية واضحة منضبطة 

للتنفيذ والتطبيق.
يبقى العلم أن فس���اد الدستور او غيره ال يأتي من تعديله 
لتكون الشريعة اإلسالمية ملزمة تشريعا وتطبيقا على النحو 
املذكور بل الفساد باتباع هوى النفس وجعل الدنيا أكبر الهم 
ومنتهى املقصد ونس���يان قول اهلل تعال���ى )وابتغ فيما آتاك 
اهلل ال���دار اآلخرة وال تنس نصيبك من الدنيا وأحس���ن كما 
أحس���ن اهلل إليك وال تبغ الفس���اد في األرض إن اهلل ال يحب 
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