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تدور في األوس���اط األكادميية 
والبرملانية ضرورة تشكيل جلنة 
الختيار مدير/مديرة اجلامعة القادم 
لقيادة دفة الصرح اجلامعي األول في 
الكويت، وذلك في حالة عدم التجديد 
ملديرها احلال���ي د.عبداهلل الفهيد 
وفق األصول األكادميية املعروفة، 
ففي حالة تشكيل اللجنة املنتظرة 
نطال���ب وزيرة التربي���ة ووزيرة 
التعليم العالي بأهمية اختيار رئيس 
وأعضاء اللجنة ممن ال ينتمون الى 
فكر سياسي معني أو توجه ثقافي 
معني، أي ال يكونوا محسوبني على 
أي ثقل محدد داخل البرملان، فالكل 
يطمح الى ان تكون اللجنة واضحة 
في منهجية عملها وأس���لوبها في 
االتزان باالجتاهات واألفكار واالطالع 
على جميع الطلبات املقدمة للترشيح 
للمنصب وفق الكف���اءات العلمية 

واألكادميية واإلدارية.
أما من جانب عمل اللجنة التي 
ستشكل فنطلب منها وضع سياسة 
واضحة حول املعايير والضوابط 
واملساطر العلمية واألكادميية التي 
ينبغي أن تنطلق اللجنة منها في 
عمله���ا واختصاصاتها كضرورة 
توخ���ي أقص���ى درج���ات العدالة 
والنزاهة والس���رية واملوضوعية 

الصادقة في اختيارها.
وال شك عندما يتم حتديد سياسة 
العمل وتكون ش���فافة للجميع من 
البداية، م���ن البديهي واملتوقع أال 
جند أي شخص ال سمح اهلل يشكك 
في عمل اللجنة مستقبال، وال ميكن 
ان مي���ارس الطعن ف���ي قراراتها 

النهائية.
واجلانب اآلخ���ر كذلك أن نرى 
عند اختيار املدير القادم أن يكون ذا 
شخصية متزنة وقادرة على البذل 
والعطاء، وميتلك خصائص فكرية 
نشطة كالعقل الواعي والفكر املتغير 
واملواكب للتطورات املتسارعة في 
الفك���ر اإلداري واألكادميي  أنظمة 
اجلديد املبني على التفاعالت البحثية 
احلديثة، وال ننس���ى ان تكون له 
اهتمامات باالطالع الثقافي والعلمي 
والتربوي ومساهماته ونشاطاته 

في املجتمع واألمة.
وقبل اخلتام يدور في ذهني حاليا 
هل سيتم تكرار ترشيح امرأة في هذا 
املنصب؟ حيث وصلتنا معلومات 
بأن هناك من يسعى إلبعاد ومحاربة 
الفاعلة  النسائية  العناصر  بعض 
في النطاق األكادميي والعلمي في 
الوصول الى مراكز قيادية تنفيذية 
تؤثر على النهج العام املعادي للمرأة 
الكويتية، من خالل بعض أعضاء 
الس���لطة التش���ريعية في مجلس 

األمة.
فاكهة الكالم: قي���ل في املاضي 
بض���رورة احلذر م���ن الذئب: »ان 
الذئب ينام واحدى عينيه مفتوحة 
من اخلوف« ويضرب هذا املثل في 

الشخص كثير احلذر.
Aliku1000@yahoo.com

اختيار امرأة إلدارة 
الجامعة..  هل يتكرر؟

د.بدر نادر الخضري

لمسات »الهدوء عماني«، هكذا نقول تندرا 
بيننا نحن الصحافيني اخلليجيني 
عندما نلتقي في أي مؤمتر صحافي 
أو ملتقى خليجي نحضره لتغطيته، 
العمانيون هم ملوك الهدوء في هذا 

اخلليج الصاخب.
بلد ليس لك إال أن حتترم الطيبة 
الواضحة التي يتميز بها شعبه، وال 

أعني أن بقية اخلليجيني أشرار ال سمح اهلل فلكل منهم نصيبه 
الوافر بالطيبة التي يعرفون بها، ولكن لطيبة العمانيني مذاق 
خاص ونكهة مميزة، إلى درجة أنه ميكننا القول انه إذا عرفت 

عمانيا واحدا فكأنك عرفت كل العمانيني.
تذكرت هدوء العمانيني بعد اتصال معايدة وردني من صديق 
عماني »معتق« جمعني وإياه الشعر على سواحل صداقة متتد 

أمواجها وتنحسر بحسب ظروف حياتنا.
بعد أن أنهى مكاملته تذك���رت هدوء العمانيني وأنا أعيش 
صخبنا الكويتي الهادر الذي ال يكاد يتوقف، سياسيا ورياضيا 
واقتصاديا بل واجتماعيا أيضا، ففي كل كيلومتر تسيره في 
شوارعنا هناك مش���روع أزمة، وفي كل »عاير« مشكلة تطل 

برأسها، ومنذ سنوات وبلدنا لم يركن إلى الهدوء.
منذ سنوات ونحن نعيش أزمات متالحقة، ففي كل أسبوع 
تظهر مش���كلة، وبني املشكلة واملشكلة تولد مشكلتان وتأتي 

ثالثة لتبارك قدوم املولودة املشكلة اجلديدة.
ومع هذا الصخب السياسي الهادر الذي ال يتوقف أصيبت 
آذاننا بصمم، أو قل: أصبنا بعدم القدرة على متييز األصوات، 

فكلها تساوت وأصبحنا نسمعها نشازا.
اقرأ الصحف اليومية وشاهد القنوات وتابع ما يكتب في 

املنتدي���ات واملدونات، وحتلف اننا 
شعب وبحجم ما يطرح من مشكالت 
فإنه يفت���رض أن يكون تعدادنا قد 
جاوز ال� 50 مليونا »باملرتاح«، رغم 
أننا »عمال على بطال« مليون نفر، 
ودليل هاتفنا الكويتي أصغر من دليل 

هاتف منطقة شبرا في مصر.
كل 12 مواطنا أسسوا لهم جتمعا 
سياسيا، وكل 7 هناك شكلوا تكتال نقابيا، و5 أنفار »ما عندهم« 
شغل أسسوا حركة شعبية ملكافحة شيء ما، وخمسة غيرهم 
قرروا أن يؤسسوا حركة شعبية مضادة للحركة األولى، وفي 
كل قضية تظهر جتد غير املختصني يتحدثون قبل أهل العلم 
واالختصاص ويتسابقون بإرسال الفاكسات بتصريحات حتت 
بند »ش���وفوني أنا موجود«، في كل قضية الكل لدينا يسجل 

حضوره ويغيب الوطن.
الناشطون السياسيون لدينا أكثر من املطربني، وأكثر حتى 
من كومبارس الدراما، بل لو أحصيناهم بإنصاف لفاق عددهم 

عدد أفراد القوات املسلحة.
صخب ال ينتهي، وليت هذا الصخب انتهى إلى نتيجة، لألسف 

ال، لم ينب مستشفى ولم يعمر مشروعا ولم يقم مصنعا.
احلكومة هي مغذية وراعية هذا الصخب، وهي املسؤولة 
األولى واألخيرة عنه، ولو أنها طبقت القانون كامال غير منقوص 
دون محاباة وال خوف من تي���ارات أو قبليني أو طائفيني أو 
جتار، النتهى الصخب وملا عاد أحد في حاجة ألن يصرح ولو 
بنصف ورقة فاكس، أو على األقل كانت س���تبقى تصريحات 

الناشطني في خانة الالزم والضروري.
Waha2waha@hotmail.com

ذعار الرشيدي

الهدوء عماني.. 
والصخب كويتي

الحرف29

أنوار عبدالرحمن

فالكم طيب

مهال.. مهال
ال عج���ب حينم���ا ينتهي 
رمضان بهذه السرعة الرهيبة، 
والعام نفسه أصبح فيه الوقت 
يسير كسيل املاء املنحدر، ال 
تستطيع أن تستوعبه أو حتى 
تلحقه، حامال على ظهره كل 
شيء مير عليه، دون أن ينظر 

للوراء.
وهذه خاطرة كتبتها في فجر 
ثاني أيام عيد الفطر السعيد، 
أعاده اهلل علينا وعليكم باليمن 

والبركات:
ش���وي ش���وي.. متهل يا 

زمن
ل���و تباطيت  اش���يضرك 

ثواني
اش���يضرك لو تأخرت أو 

اعطيتنا وقت ثاني
تتعب انفاس���نا والسباق 

يحتد
واملصير مجهول، شمسه 

محجوبة من طول املباني
نس���تقبل عام وكأنه على 

اعتاب النهاية
يلوح لك بالوداع 

ابتدين���ا بالتراحيب  وما 
والتهاني

عداد العم���ر يجري وحنا 
نحتفل

عل���ى غياب���ه بش���موع 
وأغاني

كم أشياء تركناها، غصنب 
علينا أو ركناها

لو تش���وف كم أجنزنا، ما 
جتي ربع األماني

رجيت���ك متهل ي���ا زمن.. 
أرجوك مهلنا شوية

كلن���ا فيه���ا زوار.. والكل 
فاني.

 Falcom6yeb@yahoo.com

هيا الفهد

كلمات

الكويتيون.. خفة دم
هناك أمر عجيب ظهر خالل الفترة 
األخيرة خاصة فترة ما بعد االحتالل 
اللعني، وهو تعليقات الكويتيني على 
كل أمر وظاهرة، سواء سياسية أو 
فنية أو اجتماعية بطريقة الفتة للنظر 

وبسرعة بديهة وخفة دم غريبة.
ال أدري حقيقة هذه التغيرات التي 
حدثت، وخاصة في الفترة املذكورة، 
هل هي بسبب املعاناة النفسية الثقيلة 
التي مر بها املجتمع الكويتي أثناء 
االحتالل الكريه وسلبيات هذا احلدث 
أم بانفتاحه الزائد على ثقافات عدة 
سواء عن طريق الفضائيات أم بالسفر 
املستمر أم هو تأثر بثقافة الشعب 
املصري؟ حقيقة أجهل السبب فرمبا 
انتش���ار وتنوع سبل التواصل بني 
املواطنني عن طريق الهواتف املتنقلة 
وخدمة املسجات املتطورة هي أحد 

األسباب.
الس���بب احلقيقي  حقيقة أجهل 
الظاه���رة لكن  انتش���ار هذه  وراء 
الواضح للرؤية أن أحد األس���باب 
هو املعاناة، فشر البلية ما يضحك 
وهذا ما يفسر سرعة بديهة وخفة دم 
املصريني وتعليقاتهم على همومهم 
بصورة فيها احلس الفكاهي، فهم رغم 
احلاجة والبطالة والهموم يضحكون 
ويأخذون جميع األمور وفق النكتة 
والروح املرحة ضارب���ني باملعاناة 
عرض احلائط وكأن من يجالس���هم 
يظن أنه ال هم لديهم حتى اشتهروا 
بالنكتة وخفة ال���دم من بني جميع 

املجتمعات العربية.
الي���وم املنافس الق���وي لهم هو 
الشعب الكويتي ورمبا تفوق بعض 
الشيء عليهم مبا ميلكه من وسائل 
عدة وأكثر حداث���ة في نقل احلدث 
والتعليق عليه والتعامل معه وبحرية 
وجرأة فرضتها الدميوقراطية في البلد 
واألحداث السريعة واملتالحقة فيه.

معاناة الكويتيني زادت بدءا بالغزو 
وإفرازاته العدة وديوان اخلدمة املدنية 

وتش���غيل للخريج طال في مجتمع 
تعداد س���كانه ال يزيد على املليون 
وتعامل البلد بأس���لوب عني عذارى 
مع مواطنيه وتردي اخلدمات وبقاء 
مستواها وأدائها بعصر الستينيات 
وموض���وع التجنيس م���ن ناحية 
والواسطة من ناحية أخرى واألدهى 
واألمر مجل���س األمة والذي انتخب 
بإرادة الش���عب لكنه من سيئ إلى 

أسوأ.
البالد من  أمور كثي���رة نقل���ت 
حال إلى ح���ال وأصاب���ت املواطن 
الكويتي بنوع من الكآبة واخلذالن 
واإلحساس باليأس واأللم واملعاناة 
هي التي حولته من إنسان يعترض 
بهدوء وصمت ونقاش عبر الدواوين 
واملجالس النس���ائية وأماكن العمل 
إلى استغالل الهواتف النقالة بنقل 
املعاناة للجميع والتعبير عنها ولكن 
بصورة يغلب عليها احلس الفكاهي 
والتعليقات املضحكة فأظهروا الوجه 
اآلخر للشعب الكويتي بإظهار خفة 

الدم.
من هنا ندرك جيدا أن الش���عب 
يعاني من الظواهر االجتماعية الغريبة 
عليه ومن الظواهر السياسية املستفزة 
ومن تدخل الواسطات بصورة سافرة 
ووقحة تضع الرجل غير املناسب في 
املكان غير املناسب وتقلب احلق لباطل 
والباطل حلق. تغير آلية التعبير عن 
الهموم واملعاناة فيها معاجلة للنفس 
الطيب  املتأملة ورحمة لهذا املجتمع 
وإال حلصل ما ال حتمد عقباه ورمبا 
يصل األمر لالنفج���ار والعمل على 
تدمير ال���ذات واملجتمع كما يحصل 
في بعض ال���دول املجاورة. ونظرة 
سريعة للمس���جات املتداولة حاليا 
ردا على االعت���راض على ما حصل 
ل�»نادية وثنيان« في زوارة خميس 
يجعلك تصل بصورة مباشرة خلفة دم 

الكويتيني وجتلس لتنتظر املزيد.
Kalematent@gmail.com

عن رس���ول اهلل ژ: »أنا أول واف���د على العزيز اجلبار يوم 
القيامة وكتابه وأهل بيتي ثم أمتي، ثم أسألهم ما فعلتم بكتاب 

اهلل وبأهل بيتي« )أصول الكافي � ج2 � فضل القرآن(.
وع���ن حفيده اإلمام جعفر الص���ادق گ عن رواية تتحدث 
عن القرآن الكرمي يوم القيامة: »فيقول اجلبار: وعزتي وجاللي 
وارتفاع مكان���ي ألكرمن اليوم من أكرم���ك وألهينن من أهانك« 

)نفس املصدر السابق(.
ولذلك فإن إهانة القرآن الكرمي تعتبر من كبائر الذنوب وهي 
إهانة هلل تعالى ولرسوله ژ، وتعتبر استخفافا كبيرا بكالم اهلل 
تعالى وبأمة االسالم، ومن يستحل هذه اإلهانة فهو كافر ومرتد 
ع���ن الدين ال حرمة لدمه ألن حرمة إهانة القرآن من ضروريات 
الدين، ولذلك على اجلميع مبن فيهم من هم خارج الدين اإلسالمي 
ان يعلموا ان ه���در دم من يعمل على إهانة القرآن الكرمي عامدا 
متعمدا هو جزاء ينص عليه فقهاء الشريعة اإلسالمية، وليس 
ف���ي ذلك أي صلة م���ع مفاهيم التطرف واإلره���اب والعصبية، 
فللقرآن الكرمي حرمة وبينت هذه الش���ريعة كيفية التعامل مع 
أي نس���خة من القرآن الكرمي، فال يجوز مس حروفه املطبوعة 
دون أن يكون املس���لم على طهارة بالوضوء أو الغسل الشرعي 
وال يجوز تنجيسه بتاتا حتى لو فرض لو وقع القرآن الكرمي في 
بيت اخلالء أو أوراق منه فالواجب، إخراجه فورا وتطهيره، وإن 
تكلف مبالغ طائلة وعند استحالة ذلك فإن التخلي في ذلك املكان 
حرام ويجب إغالق املكان هذا على سبيل املثال غير املتعمد، فما 
بالك مبن يتعمد إهانة القرآن الكرمي كمن � والعياذ باهلل تعالى 
� يركل القرآن بقدمه أو يلقيه في النجاس���ة أو باحلرق كما كان 
يعزم عليه القس االميركي اخلبيث. هذه الثقافة الفقهية اإلسالمية 
ينبغي إشاعتها لدى املجتمعات االخرى حتى ال تخلط األوراق 
بني اإلرهاب والعنف الدموي أو حرية الرأي والتعبير عنه وما 
بني مسؤولية املسلمني في احلفاظ على كرامة كتاب اهلل تعالى 

وهو خط شديد احلمرة!
يقول املرحوم س���ماحة العالمة الس���يد أمير محمد الكاظمي 
القزويني )من علماء الكويت( في كتابه »الش���يعة في عقائدهم 
وأحكامهم« ط 4 س���نة 1996 ص 83: ».. وأما نس���اء النبي فهن 
أمهات املؤمنني كما جاء التنصيص عليه في القرآن، فمن استحل 

منهن ما حرم اهلل فليس مبسلم وال مؤمن إطالقا«.
a.alsalleh@yahoo.com

عبدالهادي الصالح

م.36

حرمة القرآن الكريم 
ونساء النبي ژ

م.ضاري محسن المطيري

رياح التفاؤل

الدين.. الحلقة األضعف

مينع أن ميتهن املهندس وظيف���ة الطبيب، أو أن ميتهن النجار 
وظيفة الطيار، بل هناك قوانني صارمة تردع كل من يتعدى حدود 
مؤهله فيما يضر بالصالح العام، فمن املستحيل أن ترى كاتبا صحافيا 
وناقدا مس���رحيا ومفكرا عربيا يفتح صيدلية ليبيع األدوية فيها 
دون مؤهل مالئم، في املقابل من السهل جدا أن يصدر أحدهم مؤلفا 
شرعيا باسم جتديد اخلطاب الديني، أو يخرج لنا مبجموعة فتاوى 
دينية شاذة باس���م فتاوى جريئة أو عصرية، فالدين عند البعض 
أشبه بحارة »كل من إيده إله«، فالكل يحق له اإلفتاء، وتسفيه آراء 
العلماء والفقهاء، وإبداء رأيه في املسائل العظيمة التي لو عرضت 
على الفاروق عمر بن اخلطاب ÿ  جلمع لها أهل بدر لشدتها وخطر 

أثرها، فاإلفتاء صار في مفهوم البعض حقا مشاعا للجميع.
ش���حاذة املخالفني لقانون اإلقامة وأه���ل النصب واالحتيال من 
اللصوص واحلرامية الذين امتهنوا التسول وظيفة ال جند ضدهم 
حتركا حكوميا جادا وفاعال سوى تصاريح وبيانات ورقية، سواء 
من وزارة األوقاف أو الشؤون أو الداخلية، في حني جمعيات النفع 
العام اخليرية الت���ي عم نفعها البعيد والقريب، والتي تعمل حتت 
ضوء النهار وأرصدتها حتت إش���راف الرقاب���ة احلكومية يطولها 
التضييق بكل صوره، وفي كل يوم يطلع لنا خبر أو قانون ينقض 
ما قبله، فهذا يسمح باالستقطاع، وذاك مينع النقد، وهذا يقنن عملية 
اجلمع، وهكذا دواليك، وما يزيد األمر حسرة وأملا أن تخص جمعية 
بدعم مقداره 5 ماليني دينار لم يعرف لها إس���هام حقيقي في خدمة 
املجتمع، اللهم إال إبراز وتلميع منتسبيها إعالميا، لكن اخلبر األكيد 

أن الدعم ما هو إال جزء من سداد فاتورة موقف متأخرة.
كلية الشريعة هي الكلية الوحيدة التي تهدد باإلزالة من حني آلخر، 
أو بالدمج مع كليات أخرى كاحلقوق، ويهدد خريجوها بالتضييق 
الوظيفي، بل التضييق واضح حتى في ممرات مكاتب أساتذتها في 
كيفان، األشبه باخلنادق ومبغارات تورا بورا، فهم املغضوب عليهم 
لدى بعض املتنفذين والساسة، وما أدري صراحة هل سيفرج عنها 
وعن منتسبيها في موقع اجلامعة اجلديدة التي قد يدرك افتتاحها 

أحفادي أو من بعدهم بقليل، العلم عند اهلل؟
أزمة الكهرباء في الكويت أعقبها ما يعرف بحملة ترشيد، والتي 
لألس���ف لم يتقنها قط س���وى وزارة األوقاف، والضحية بالطبع 
بيوت اهلل واملصلون، فيغلق التكييف بعد كل صالة بنصف ساعة، 
وتغلق اإلضاءة س���وى إضاءة املصلى الرئيس���ي، في حني املوالت 
واملجمعات التجارية واملسابح والنوادي خارجة عن تغطية حملة 
ترش���يد تلك، فهي تعمل بنظام 24 ساعة، والسبب أن املصلني آخر 

من يلتفت إليهم.
األمثلة التي سقتها كلها تدلل وتؤكد على أن الدين دائما هو احللقة 
األضعف لدى الكثيرين إال من رحم ربي، فالكل يجترئ عليه أو يقلل 
من ش���أن أهله، فاملتبرجة التي تشوه املنظر العام ال يتعرض لها، 
في حني حتارب املرأة املس���لمة املنتقبة في مصر وسورية وتونس 
وتركيا وأوروبا، واإلرهاب في جميع أنحاء العالم أس���بابه نفسية 
واجتماعية إال في عاملنا العربي واإلس���المي فس���ببه هو التمسك 
بتعاليم اإلسالم وحسب، وعزاؤنا قول نبنيا ژ »بدأ الدين غريبا 

وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء«.
Dhari0395@hotmail.com


