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ماضي الهاجري

دالي محمد الخمسان

شيخة أحمد الجيران

ال يوجد مواطن في الكويت اال وحتدث عن االزمة 
السكانية، وتعاقب عدد كبير من املسؤولني على 
تقدمي احللول ولكن لالسف مازالت تلك القضية 

مكانك راوح وال حلول تعالج االزمة برمتها، مع ان 
االرض الفضاء في البالد تتجاوز الـ 87% من مساحة 

الكويت.
في الكويت فقط كي حتصل على بيت يجب ان 

تكون متزوجا ولديك ابناء اكبرهم يفوق عمره الـ 
20 عاما، وهذا ليس بالقانون، وامنا العرف الذي 

تعايش عليه املواطنون بسبب االزمة السكانية، اي 
انك تعمل ملدة 20 عاما وهناك من يأخذ منك ايجارا 
شهريا ال يقل عن 500 دينار باعتبار انك مستأجر 
بيتا لك السرتك واحلكومة ال تعطيك اال 150 دينارا 

بدل ايجار! فبأي حق يعيش املواطن هذه االزمة التي 
سببها احلقيقي احلكومة التي جعلت املشكلة تكبر 

كل يوم عن سابقه؟
لذلك، يا حكومتنا الكرمية، اما ان توفروا االراضي 

ويتم توزيعها بشكل اسرع والتعاقد مع شركات 
اجنبية ملدة زمنية محددة الستصالح االراضي وبناء 
املساكن وهذا شيء سهل جدا مجرد اعالن تنشرونه 
في الصحف ستتسابق الشركات العمالقة للمساهمة 

في انهاء معاناة املواطنني فيما يعانونه من شح في 
توزيع االراضي السكانية، او تتحمل احلكومة قيمة 

االيجار الذي يدفعه املواطن لصاحب العقار، وهذا 
هو العدل من وجهة نظري، ألن املواطن ليس له ذنب 

في حتمل اخطاء احلكومة.

الكل من ابناء الشعب »ناطر بيت«، وهذه حقيقة، بل 
ان معاناتنا اصبح يتحدث بها ابناء اخلليج والوطن 

العربي، وهنا يراودني السؤال حينما اقرأ ان بالدي 
تبرعت لبناء وحدات سكنية في اخلارج او جامعات 

او مستشفيات، واقول لنفسي: ملاذا ال تتبرع 
لشعبها اوال كي تنهي معاناته؟ واليوم ثقتنا كبيرة 
في الوزير الشاب أبل الذي جاء بقرارات صبت في 

مصلحة امللف االسكاني، ونأمل ان تكون هناك 
توزيعات ألراض جديدة مثل غرب هدية وجنوب 

االحمدي، خصوصا ان تلك االراضي اصبحت مهيأة 
لتسلمها للمؤسسة السكنية.

٭ زبدة الكالم: »بجرة قلم« تنتهي معاناة الشعب من 
امللف االسكاني، فهل سيتم ذلك؟!

إن التطرف كما عرفه بعض العلماء هو اخلروج عن 
وسط الشيء واعتداله إلى أطرافه من التشدد واجلفاء 

وتعتبر بعض التنظيمات اإلسالمية املتشددة وقودا 
للتطرف والتشدد واإلرهاب، حيث كان التطرف 

اإلسالمي مشكلة عربية وإسالمية محدودة ولكن 
توسعت وأصبحت مشكلة عاملية تؤرق املجتمع الدولي 

وجتعله في قلق كبير بفقدان األمن واألمان في 
البلدان وهي اآلن أزمة كبرى تتمثل في تنظيم الدولة 
اإلسالمية في العراق وسورية »تنظيم داعش« الذي 
يرتكب جرائم إرهابية ضد اإلنسانية ويقوم بالقتل 

وتقطيع األطراف في نهج إجرامي بعيد كل البعد عن 

تعاليم الشرع اإلسالمي وتعاليم العقل واإلنسانية 
وتنظيمات غيرها حتمل فكر التطرف والعنف.
ان اإلسالم دين التسامح والرحمة وهو ميتاز 
بالوسطية بعيدا عن التطرف وهو دين العدل 

واالعتدال وينبذ التطرف واإلرهاب.
روى اإلمام أحمد في مسنده والنسائي وابن ماجه 

واحلاكم في مستدركه عن ابن عباس رضي اهلل 
عنهما أن النبي ژ قال: »إياكم والغلو في الدين، 

فإمنا هلك من قبلكم بالغلو في الدين«. ان أول 
مظاهر التطرف تتمثل في التعصب والتشدد في 

الرأي وعدم املقدرة على سماع الرأي اآلخر الذي  

يتمثل في العنف في التعامل مع الغير ويصل الى 
استباحة دمائهم وأموالهم وهذه مرحلة خطيرة 

جدا من التطرف املنبوذ اجتماعيا وسياسيا وعقليا 
وسلوكيا.

ذكر االستاذ الدكتور حسن ادريس عزوزي في كتابه 
القيم »قضايا اإلرهاب والعنف والتطرف في ميزان 

القرآن والسنة« )إن الوسطية اإلسالمية عدل وتوازن، 
يقابل من جهة بتطرف املغاالة، ومن جهة ثانية 

بتطرف االنحالل، وكال الطرفني مدان في اإلسالم(. 
حفظ اهلل شبابنا ومجتمعنا من التطرف والتشدد 

وأدام علينا األمن واألمان.

حرصت على أن أكون من أول احلاضرين ملعرض 
الكتاب الدولي في الكويت، وراق لي من كان 

في اخلارج ينتظر وقت االفتتاح على الرغم من 
محاوالت العوائل واألشخاص أن يتحملوا الهواء 
البارد في اخلارج. أطفال هنا بعرباتهم، وأمهات 

وآباء هناك، أطفال يتأبطون أيدي والديهم، مدخنون 
يبتعدون كيال يؤذون أحدا بقربهم، يتمشى الكل 
عند البوابة، ميينا يسارا.. هناك يفتحون البوابة 

للموظفني كي يدخلوا قبل االفتتاح ينظمون 
ويجهزون، وال أرى أحدا يتجاوز ذلك، الكل ينتظر 

ويسرف في التشوق والشغف، هكذا أعجبتني 

تفاصيل املوقف في معرضنا السنوي.
وموقف آخر أفرحني لكنه في الوقت نفسه 

استوقفني لوهلة، الكل يراهن على ازدحام دار 6 
أكثر من 5، والكل بإمكانه أن مييز فئات احلضور 

بينهما، وقد يجد البعض أن التكدس لم يكن شرسا 
إال عند الروايات احلديثة. فهذه كاتبة تفرح بتوقيع 

إجنازها وآخرون يبحثون عما يريده املشتري، 
رواية بوليسية.. دراما.. من وحي اخليال العلمي.. 
وبقية األنواع تتعارك في ذهن املشتري أيهما يفز 

بالشراء ال مشكلة أبدا في القراءة، فاألمم تبنى 
بالقراءة، لكن االختيار هو الذي يحدد ـ باعتقادي ـ 

أن مصيرنا كمجتمع يتوقف ويتأثر برصيد املعرفة 
لدينا، فإن كانت علوما فبها تزدهر الدولة ويحترم 

التخصص وتستفيد األسرة، وإن كانت معارف 
مغلوطة »حتصيل حاصل« فاجلهل املركب سيزداد، 
ان أكثر ما يقضي على التطور هو احلديث الفارغ 

من الفائدة.
القراءة اليوم متثل توجها شبابيا رائعا، إال أن 

املضامني حينما تختلف اختالفا نوعيا فإن الثقافة 
إما بثراء وافر أو إعياء مدقع. جرب أن تقيم ما تقرأ، 

تدون املستفاد، تناقش الفكرة بدال من أن تشتري 
عبثا، وتستسلم ملا فيه وتؤمن به وتدعو إليه.

ناطر بيت

التطرف 
اإلسالمي

في معرض 
الكتاب..

زبدة الكالم

انتظارات

سقاية

القناع أقدم عليه اإلنسان في املاضي من أجل 
احلماية واملساعدة، لكن يبقى السؤال: حماية من 

ماذا؟ ومساعدة في ماذا؟
في املاضي، ونقصد قبل امليالد كانت تستخدم 

األقنعة في احلروب للحماية من سيوف األعداء أو 
أي ضربة تأتي لهم من اآلخر، وكانت أيضا تستخدم 

في توصيل الثقافة من خالل املسرح وتشخيص 
بعض الشخصيات التي تستدعى استخدام األقنعة 

ليتمكن املخرج واملمثل من توصيل املفهوم والرسالة 
اإلعالمية املراد توصيلها بالشكل السليم للجمهور، 

وإذا قمنا بتتبع تاريخ القناع واألقنعة وأشكالها 
واستخداماتها جند مع ذلك التاريخ فئة ضئيلة جدا 

في تلك الفترة كانت تقوم باستخدام األقنعة لتخفي 
حقيقتها من أجل اخلداع واملكيدة، واليوم جند أن 

احلماية واملساعدة أصبحت ال حتتاج للحاجة امللّحة 
لألقنعة، فقد اقتصرت األقنعة في تلك اآلونة على 

التجميل والطب لنضارة الوجه وجتميله ومع اندثار 
واالبتعاد عن القناع جند الفئة التي كانت في السابق 
قليلة اصبحت في هذا الزمن قد نقول أغلبية قاموا 

بتطوير القناع وابتكار الكثير من اخلدع في أقنعتهم 
من أجل املكائد واخلداع والنفاق إلى أن أصبحت 

وجوههم مبرور األيام وجوها زائفة ال فرق بينها 
وبني القناع.

في املاضي كان القناع مصدرا للحماية واملساعدة 
كما ذكرنا في السابق واليوم تفاقمت فئة املخادعني 
واألفاقني واملنافقني وقاموا بتطوير األقنعة إلى أن 

جعلوا وجوههم أقنعة متلونة وهذا في حد ذاته 
إبداع ولكن ليس كل إبداع مفيد للمجتمع، فكثير من 

اإلبداعات التي تبتكر تكون نواة خيرة، كأن  يقوم 
البعض باستخدامها من أجل هالك املجتمعات ومنها 

تلك األقنعة التي أصبحت في الوقت الراهن تقوم 
على ضرب الفنت بني الفئات والتحذلق على األفراد 

للوصول دون حق، بل إن تلك األقنعة أصبحت تقوم 
على الكوارث البشرية فإذا قمنا بتعديد ما أصبحت 

تقوم بها تلك الوجوه الزائفة التي فقدنا مصداقية 
أشكالها جند أننا أمام أشباح تشكل أنفسها متماثلة 

بأشكال بشرية إلى أن يصعب علينا بعدم التفرقة 
بينهم وبني أنفسنا، تلك هي احلقيقة فمع تطويرهم 

أصبحوا مبدعني بأن يجعلوا أنفسهم مشابهني لنا 
إلى أن أصبحوا أفرادا ناشطني في مجتمعاتنا ال 
منتلك عليهم أخطاء ولكننا نعلم أنهم خطر على 

مجتمعاتنا وتبقى القضية معلقة إلى أن ينكشفوا 
على حقيقتهم وهذا يأخذ وقتا طويال لكي ندرك من 
هم، وما هي نواياهم، تلك هي حصيلتنا مع األقنعة 

التي تؤدي بنا إلى »محلك سر«.
٭ مسك اخلتام: قالها أهلنا »بالويه منظرة وبالقفا 

مقص«.

مع توارد معلومات عن نية إدارة اجلامعة العربية 
املفتوحة لتخفيض الرسوم التي أقرتها على كل 

طالب يقوم بتأجيل امتحانات نصف العام من 40 
دينارا إلى 10 دنانير، ال بد أن نوضح أنه وحتى إذا 

حتقق هذا األمر فهو يبقى خطأ باملطلق، فالـ 40 
دينارا والـ 10 دنانير بل وحتى الدينار الواحد لو 

فرض كرسم تأجيل امتحان ألي طالب في اجلامعة 
هو مخالفة للمبدأ العام وملرسوم إنشاء اجلامعات 

اخلاصة بل مناف حتى ألصل تأسيس اجلامعة 
العربية املفتوحة والتي يفترض أن تكون غير 

ربحية واألهم من هذا كله أن هذا القرار أيا كان 
شكله وأيا كانت صيغته مخالف متاما لكل قانون 

معمول به في البلد، سواء القانون التجاري أو حتى 
القانون اإلداري البسيط، فال يجوز فرض غرامة إال 

مبسبب واضح وصريح بل وبقانون وليس بقرار 
وزاري، فما بالكم بقرار صادر من إدارة جامعة 

خاصة؟!
نحن لسنا ضد الغرامة فقط بل ضد مبدأ فرضها 

من األصل، فيجب أن يتدخل مجلس اجلامعات 
اخلاصة ووزارة التعليم العالي بل وزير التربية 

نفسه، وأطلب من وزير التربية والتعليم العالي أمرا 
واحدا فقط هو أن يبحث مدى قانونية فرض مثل 

هذه الغرامة على الطلبة، وسيجد حتما أنها غير 
قانونية، بل أمتنى من الوزير إحالتها إلى الفتوى 
والتشريع وستجدون يقينا أنها مخالفة صريحة 

لكل القوانني.
لنعد إلى املنطق، الرسوم الدراسية محددة، وكذلك 

أسعار الكتب، أو هكذا يفترض أن تكون، ومن 
هذا املنطلق لو فتحت اجلامعة بابا لفرض غرامات 

على الطلبة ومت قبول هذا األمر، فمن الذي سيمنع 
اجلامعات اخلاصة من فرض رسوم كهذه تأسيا 
مبا فعلته اجلامعة العربية؟ بل األهم ان العدوى 

رمبا تنتقل إلى املدارس اخلاصة وهنا تقوم بفرض 
رسوم على التالميذ بأي مبرر كان، وهنا خطأ كبير 

وقضية يجب اال متر مرور الكرام.
وزارة التربية معنية باألمر، وكذلك مجلس أمناء 
اجلامعات اخلاصة وأعضاء مجلس األمة الكرام 
أيضا والذين أدعوهم لبحث هذا األمر في جلنة 

التعليم، وسيجدون أنه خطأ يجب أال مير، القصة 
ليست هنا أن تخفضها من مبلغ إلى مبلغ أدنى بل 

القصة أن الغرامة مخالفة للقانون باملطلق.
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على مدى أكثر نصف قرن والكيان الصهيوني 
املسمى بدولة إسرائيل يدعي ويتباهى بأنه الدولة 

الدميوقراطية الوحيدة في الشرق األوسط، وقد 
وجد الكثير من الدعم لهذا السبب، وكنا نعلم انه 

كيان عنصري بنى دولته على أرض اغتصبها 
وفتح األبواب على مصاريعها الستيراد اليهود من 
كل أصقاع األرض بعد أن قدم لهم اإلغراءات على 
كل األصعدة، فقدموا للقادمني املنزل واملال وتذاكر 
السفر وكل مستلزمات رفاه العيش في مقابل ترك 
وطنه األصلي ليصبح مواطن درجة أولى في هذا 

الكيان الصهيوني.
وعلى خط متواز قام هذا الكيان الغاصب بالتضييق 

على أصحاب األرض األصليني في بناء بيوتهم أو 
جتديدها أو توسيعها ومن يخالف يتم هدم بيته 

على رأسه، أما الذين فروا جراء اإلرهاب الصهيوني 
في عامي 48 و67 فقد منعوا من العودة، وقام هذا 

الكيان الغاصب بهدم هذه البيوت واالستيالء عليها، 
هذه ممارسات الكيان الصهيوني بالواقع ولكنه كان 

يتدثر بالدميقراطية وانهم يقيمون دميوقراطية 
صحيحة ال متييز بني املواطنني بسبب الدين أو 
العرق.. ومؤخرا زادت عربدة هذا الكيان بعد ان 

مزق محيطه العربي في ما سمي بالربيع ومن جنا 

منه، أنتج لهم »داعش والنصرة« ليشغلهم بهما 
إلى ما ال نهاية ليستمر هذا الكيان الصهيوني 

في عربدته، ورأينا في اآلونة األخيرة محاوالته 
للسطو على املسجد األقصى ومينع الصالة فيه، 

بل أعلن انه سيصدر قانونا يجعل من الكيان 
املسمى إسرائيل دولة قومية لليهود فقط. بالرغم 

من ان هذه الدولة فيها مسلمون ومسيحيون وهم 
يشكلون أكثر من 20% من السكان وفق إحصائيات 

هذا الكيان ورغم العمليات الواسعة الستقدام 
األجانب، علما ان هذا االستقدام مقصور على 

اليهود فقط. وخالل الفترات الزمنية املاضية قاموا 
بعمل أسوار تفصل هذا الكيان عن محيطه ومت 

عزل الفلسطينيني بذريعة درء العمليات اإلرهابية 
التي كانت تقوم بها حركة حماس ـ فرع حركة 

اإلخوان املسلمني في فلسطني ـ وهذه احلركة ال 
تقوم أو باألحرى تكثف عملياتها اال كلما ضغطت 

قيادة الفلسطينيني على هذا الكيان باحملافل الدولية 
ووضعته في زاوية ضيقة، قامت حماس بعملياتها 

فتلقي لهم طوق النجاة.
وال غرابة في هذا ذلك ان حركة اإلخوان املسلمني 

عميل للمحفل املاسوني وذراعه املخابراتي املوساد، 
بيد أن الغرابة بل وكل الغرابة ان هذه احلركة 

نفسها حركة تقول إنها إسالمية.
واألكثر غرابة ان الشعب الفلسطيني الزال يحترمها 

ويعتبرها قطاعا من الشعب الفلسطيني املهم إن 
إسرائيل اليوم تعلنها رسميا انه دولة دينية ومتييز 

بني سكانها بسبب انتمائهم الديني فما لليهودي 
ليس للمسلم أو املسيحي فحتى عقوبات اإلرهاب 

فيها متييز، فاملسلم جرميته عقوبتها ليست 
مقصورة على نفسه وامنا متتد ألسرته وهذا ما 
يحدث من هدم البيوت بينما اليهودي الذي قتل 

رابني في عملية إرهابية هزت العالم تصبح عقوبته 
شخصية وتطبق بنعومة مطلقة.

لذلك فإنني أدعو القيادات الفلسطينية الشريفة وفي 
مقدمتهم ابو مازن للتركيز على التفرقة العنصرية 

فالكيان الصهيوني مبجرد إقراره قانون يهودية 
الدولة يصبح شأنها شأن دولة جنوب افريقيا 

عندما كانت دولة عنصرية. وعلى هذا اجلانب يجب 
ان يكون التركيز في احملافل الدولية واتهام هذا 

الكيان بالعنصرية املقيتة، لعل وعسى ان تتحرك 
شعوب العالم املتحضر فتضغط على قادتها فهذه 
الدول تقيدها احلركة املاسونية التي أسست هذا 

الكيان بذريعة دينية وهي دينها مجهول.
فهل من مدكر؟

إسرائيل رسميًا 
كيان عنصري

رؤى كويتية


