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صالح الساير

ماضي الهاجري

العابرون
 حتت اليافطة

إلى معالي وزير اإلسكان

إن كان اجلميع يشكو من الفوضى 
والفساد وتفشي السلوكيات غير 

املتحضرة، فمن الذي يرتكب 
كل ذلك املشكو منه؟ هل اجلن 
واألشباح تشاركنا السكنى في 

مدائن العرب وهي التي تقوم بتلك 
املعاصي والزالت، فال حتترم القانون 
ومتارس الفساد وتنشر الفوضى في 
الشوارع بغرض لصق تهمة التخلف 

بالعرب؟ أم ان شخصياتنا تعاني 
االنفصام فنقترف األخطاء ثم ننسى 

أننا املخطئون؟
>>>

اخلطباء العرب يتحدثون عن املثل 
العليا، وكذلك الكتّاب والروائيون 

والفنانون واملعلمون واملذيعون في 
وسائط اإلعالم والساسة واآلباء 

واألمهات يتحدثون عن الفضيلة. 
اليافطة اإلعالنية املعلقة في الشوارع 

حتث على االلتزام بالقيم النبيلة 
والناس العابرون حتتها ميارسون 
سائر أشكال الرذائل والسلوكيات 

املتخلفة. نتمترس في متاريس 
التعصب ورفض اآلخر ونحن نرفع 

شعار الوطن للجميع.
>>>

ديننا يقول »النظافة من اإلميان« 
والقاذورات في كل مكان. نسخر من 

املسلسالت التلفزيونية الرمضانية 
ونحرص على مشاهدتها. ننتقد 
ضعف الرقابة على التبرعات ثم 

نقوم بالتبرع للمشكوك في أمره. 
نشكو من الواسطة ومنارسها. ننتقد 

االنفالت املروري وعند الضرورة 
نشارك فيه. واخلطيب يتحدث عن 
ضرورة التزام املسلم بالقانون يهز 
املصلون رؤوسهم ويتغافلون عن 

سياراتهم الواقفة خارج املسجد تسد 
الطريق.

ال يختلف أحد على أداء وزير الدولة 
لشؤون اإلسكان ياسر أبل ومساعيه 

في حل القضية اإلسكانية، والتي 
بدأت باإلفراج عن عدد كبير من 

األراضي في الدولة بعد جهود كبيرة 
من الوزير للمساهمة في حل امللف 
اإلسكاني ومعاجلة األرقام ملنتظري 

الرعاية السكنية.
وهنا سأضع مشكلة بسيطة وحلها 
بيد الوزير ياسر ابل الذي عهدناه 

انه الرجل املناسب في املكان املناسب 
وانه سيعالج تلك األزمة التي تعاني 
منها بعض األسر الكويتية وهي ما 
تتعلق مبن توفي والده قبل الغزو 
العراقي الغاشم على دولة الكويت 
عام 1990، بحيث ان العقار أصبح 
باسم االبن الصغير وتستبعد األم 
من وثيقة املنزل، وفي حال رفض 

االبن املنزل يعطى املنزل لألم بصفة 
االيجار حلني يتوفاها اهلل، ومن 

ثم تسحب الدولة املنزل وبهذا ال 
يحق للورثة املطالبة باملنزل، وهذا 

األمر فيه ظلم كبير على تلك الفئة، 
خصوصا ان جميع املنازل بعد 

التحرير مت تكييشها من قبل الدولة، 
 فيما بقيت قضية ما يقارب

الـ 2000 أسرة فقط هم من يعانون 
تلك األزمة.

لذلك، نأمل من الوزير ابل ان يسمح 
بإصدار العقار باسم زوجة املتوفى، 

والدة االبن الصغير أو األخير ويحق 
لألبناء تقدمي الطلبات للحصول على 

الرعاية السكنية ويصبح الـمنزل 
باسم األم حالها حال جميع األمهات 

التي توفي أزواجهن بعد التحرير.
اليوم نحملك هذه األمانة التي حملنا 

إياها من قبل تلك األسر، ونعرفك 
جيدا بأنك ستكون منصفـا لهذه 

الفئة وان يتم منح األم املنزل وحدها 
دون ابنها حالها حال النساء بعد 

التحرير.
٭ زبدة الكالم: استغرب ان متنح 

األم املنزل بصفة إيجار في حال ان 
االبن األخير ال يريد املنزل.
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السايرزم

زبدة الكالم

د.محمد الشريكة 

طارق بورسلي

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب احدى اهم املؤسسات 

التنموية بالبالد. مرت ومن قانون 
إنشائها بسنة 1982 مبراحل من 

التطور واإلخفاق، هيئة التطبيقي 
حتملت عبء تنمية الشباب الكويتي 

من خالل برامج تعليمية وتدريبية 
عديدة.

هيئة التطبيقي بحقيقتها منظومة 
تعليمية متكاملة، تفوق بقدراتها 

وتنوع تخصصاتها وتعدد مجاالتها 
أضخم املؤسسات التعليمية في 

اخلليج )ما دون الثانوي ـ وما فوق 
الثانوي: دبلومة وبكالوريوس: كليات 
تعليم تطبيقي: ومعاهد تدريبية(. ومع 
هذه األعباء الكبيرة، إال أن االنتقادات 

ال تتوقف حول أداء هذه املؤسسة 

الضخمة. اآلن وفي ظل قيادة د.أحمد 
األثري تبددت كثير من االنتقادات 

املعتادة من خالل سياسة الباب املفتوح 
واحلسم بالقرارات والتي امتاز بها 
د.األثري خالل هذه الفترة الوجيزة.

لقد كانت لي جتربة مع هذه املؤسسة 
الضخمة من خالل قيادة »مشروع 

حتسني فرص التوظيف« والذي 
مت عرقلته من وزارة املالية وبعض 
الشخصيات بالهيئة بعد ان بدأت 

مالمح اإلجناز فيه. ومن هذه التجربة 
أستطيع أن أصدر حكما بأن الهيئة 

وفي ظل قيادة د.األثري تنتظر ثورة 
نوعية باألداء ومتيزا وظيفيا الفتا. 
ولكن أخشى أن تستمر الضغوط 

التي متارس على د.األثري من بعض 
أصحاب املصالح الشخصية وتعرقل 

ما يحمله هذا الرجل من فكر متميز 
وخطط شرع في تنفيذها اعتمدت 

على محور اجلودة واالرتقاء التقني. 
وأخيرا النصيحة للبعض من اإلخوة 
النواب في مجلس األمة أن ميارسوا 

أدوارهم الرقابية بعيدا عن الشخصنة 
وترديد األقاويل دون سند حقيقي. 

هيئة التطبيقي مفخرة للوطن وقيادتها 
تستحق الشكر على ما يقومون به 

من إجناز لم يكن موجود في فترات 
سابقة.

وأمتنى من قيادات الهيئة التركيز على 
قطاع التدريب وتطوير برامجه وربط 

الهيئة باملؤسسات الوطنية العاملة 
إليجاد قنوات التعرف على احتياجات 

سوق العمل من اخلريجني. 
واهلل من وراء القصد.

دائما ولعقود ونحن نتهم هوليوود 
بأنها بقصد أو عن غير قصد تقوم 
بتشويه صورة اإلسالم واملسلمني 

ونزيد في إعالمنا أن من يقف وراء 
تلك األعمال السينمائية الهوليوودية 
اللوبي الصهيوني، وكان معنا احلق 

كل احلق في اتهامنا هذا، ولكن ما 
فعله »داعش« في ثالث سنوات أكبر 
وأبلغ أثرا في تشويه صورة اإلسالم 

مما فعلته هوليوود طوال 80 عاما، 
وفعل »داعش« ما عجز ان يفعله 

اللوبي الصهيوني طوال عقود.
»داعش« شوه صورة اإلسالم 

واملسلمني كما لم تفعل أي دولة أو 
منظمة في التاريخ.

وأعتقد أنه آن األوان للحكومات 
والشعوب اإلسالمية واملنظمات 

ومؤسسات املجتمع املدني في الدول 

اإلسالمية للتحرك ضد حالة التشويه 
التي يقودها وتسبب فيها »داعش« 
لصورة اإلسالم، بان تخرج بيانات 
واضحة من علماء لهم ثقلهم لتبيان 
خطر »داعش« وكشف هذا التنظيم 

وتفصيل مكامن خطورته عقائديا 
وفكريا وتوضيح انحرافاته، فاألمر 

لم يعد ينفع معه االجتهادات الفردية 
لبعض املشايخ والعلماء بل يجب 

أن يتم التحرك على كل املستويات، 
فالقضية متس امن كل بلد سواء 

كان بلدا إسالميا او غربيا ويجب أن 
يكون التحرك جتاه تبيان خطأ هذا 

الفكر املنحرف، والفكر ال يواجه 
إال بالفكر واألدلة والبراهني العلمية 

الثابتة.
وبغض النظر عن النظريات التي 
تتحدث عن نشأة »داعش« تبقى 

حقيقة واحدة ان »داعش« صناعة 
فكر منحرف، وكما قلت الفكر ال 
يواجه اال بالفكر، وجتفيف منابع 

»داعش« ال يتم عبر حرب او 
ضربات جوية او حتى القبض على 

املنتمني الى »داعش« واملروجني 
لفكره بل تقوم على جتفيف منابعه 

الفكرية ومواجهة فكره باحلجة 
والدليل.

بعيدا عن كل هذا في احلقيقة ان 
الفنان ناصر القصبي في احللقتني 

الثانية والثالثة من مسلسل »سيلفي« 
استطاع أن يضع اصبعه على جزء 

من جرح مجتمعاتنا الذي تسبب فيه 
»داعش« خاصة في املشهد األخير من 
احللقة الثالثة التي اختزلت بـ 15 ثانية 
ما ميكن أن تقوله كتب ومجلدات بهذا 

اخلصوص.

»التطبيقي« 
مؤسسة دولة

»داعش« 
واملشهد األخير

وقفة

سلطنة حرف

بقلوب مؤمنة بقضاء اهلل وقدره نعزي أنفسنا ونعزي 
الحويلة والمحفوظ والعجمان القبيلة التي تأبى أال أن 

يكون ألبنائها بصمة مشرفة في تاريخ الدول، كما نعزي 
أهل الكويت كافة بفقيد الوطن النائب السابق والرمز 

البرلماني هادي هايف الحويلة، الذي مثل األمة من 
مجلس 75 حتى مجلس 96 وكان رحمه اهلل من خيرة من 

حافظ وسعى على مصالح الناس، ولم يعرف عنه رحمه 
اهلل التحيز أو التعصب لفئة على أخرى بل كان يمثل 

األمة بأكملها. 
ولقد استحق رحمه اهلل لقب أمير الرقة الذي أطلقه عليه 

قاطنو المنطقة الذين لم يعرفوا عنه إال أخا لكبيرهم 
وأبا لصغيرهم، وكان رحمه اهلل قريبا من الكل ولم يكن 

يفرق بين الناس ولم يكن يسأل عن أصولهم أو طائفتهم، 
بل الكل عنده سواسية، كان رحمه اهلل السند لهم بعد 

اهلل، ولم يتوان في يوم من األيام في أن يلبي طلباتهم 
ويقضي حاجاتهم. 

هادي هايف الحويلة لم يكن رجل سياسة وبرلمان فقط، 
بل كان رجل خير وله من األعمال الخيرة التي ال تحصى 

بل كان يرفض أن تعلن للناس، ألنه كان يبتغي منها 
مرضاة اهلل. 

كما أن مواقفه االجتماعية ال تحصى من الصلح بين 
المتخاصمين وسعيه للتقريب بين المختلفين من أبناء 

منطقة الرقة وأبناء الكويت. 
كما ال ننسى موقفه المشرف الرافض لمبدأ تعديل 

الدستور في مجلس 1981. 
كما كان رحمه اهلل من أكثر المطالبين بتطبيق الشريعة 

اإلسالمية والمصوت مع جميع القوانين التي تتوافق مع 
الشريعة. 

لكن عزاءنا بوجود أبنائه الذين سنوا سنته ومشوا على 
منهجه، حتى انك ترى هادي هايف فيهم. 

رحم اهلل هادي هايف الحويلة وأسكنه فسيح جناته 
وأبدله دارا خيرا من داره. 

وأخيرا تستحق الرقة أن يسمى الشارع الرئيسي فيها 
الذي يمر على منزل النائب السابق هادي هايف الحويلة 

وفيها ديوانه الذي احتضنهم منذ تأسيس المنطقة 
ومازالت أبوابه مفتوحة ألبناء المنطقة وأبناء الكويت كافة، 

أن يسمى هذا الشارع باسمه.

Dm.alhajri@hotmail.com
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دخيل الهاجري

أمير الرقة

أسس

baselaljaser@hotmail.com 
 baselaljaser@

باسل الجاسر
جاءتني هذه الرسالة من صديق عبر 
الواتساب، وجدت فيها جتسيدا رائعا 

للحكمة وتشخيصا ما أحوجنا اليه 
اليوم، بل ومنذ زمن بعيد لفهم أدب 
االختالف وحدوده ليكون رحمة بني 

املسلمني، ال نقمة لعذابهم وضياع 
الرحمة بينهم.

وانطوت الرسالة على حكاية اختلف 
فيها أحد الطلبة مع اإلمام الشافعي 

املولود عام 150 هجرية، حول مسألة 
أثناء إلقائه درسا في املسجد، فقام 
الطالب غاضبا وترك الدرس وذهب 
إلى بيته، وعند املساء ذهب اإلمام 

الشافعي لبيت الطالب الغاضب فقال 
له وكان اسمه يونس: 

يا يونس جتمعنا مئات املسائل، 
وتفرقنا مسألة، ال حتاول االنتصار 

في كل االختالفات، فأحيانا كسب 
القلوب أولى من كسب املواقف، وال 
تهدم اجلسور التي بنيتها وعبرتها، 

فرمبا حتتاجها للعودة يوما ما.. 
دائما اكره اخلطأ، لكن ال تكره 

املخطئ.. أبغض بكل قلبك املعصية، 
لكن سامح وارحم العاصي.. انتقد 

القول، لكن احترم القائل.. فإن مهمتنا 
هي أن نقضي على املرض، ال على 

املرضى.
وليت إخواننا املختلفني من املسلمني 

يدركون أنهم جميعا متفقون على انه 
»ال إله إال اهلل وأن سيدنا محمد نبيه 

ورسوله«.. ويتفقون على أن قرآن 
ربهم كتاب واحد وهو محل اتفاق، 

ويتفقون على أن قبلتهم واحدة 
وجميعهم يتجهون لها وقت الصالة.. 
ويتفقون على احلج لبيت اهلل املبارك 

في مكة الكرمة.. ويتفقون على ان 
اهلل حرم دماءهم وأعراضهم وأموالهم 

على بعضهم البعض.. وبالرغم من 
هذه القواسم املشتركة في األساسيات، 

إال أن خالفات نشبت والتزال ناشبة 
بسبب اختالفات في فهم وتفسير 

بعض التفاصيل، والتي امتطاها بعض 
املأجورين واملتآمرين على اإلسالم 
واملسلمني وإن ارتدوا عباءة الدين، 

فأعلنوا اجلهاد على إخوانهم في الدين 
في كل حال، ليس لسبب سوى انهم 

اختلفوا معهم في تفسير وفهم بعض 
تفاصيل الدين.. وأهملوا كسب قلوب 
إخوانهم كما أمر ربنا العزيز الرحيم 

وما حثنا عليه رسولنا الكرمي ژ. 
فخرج علينا املكفرون في سورية 

والعراق ومصر واليمن وليبيا، 
يكفرون كل مخالفيهم بل ويقتلونهم 

ويستبيحون كل ما حرم اهلل من 
دم وعرض ومال.. وتركوا أعداء 

اإلسالم واملسلمني ممن اغتصبوا 

أرض املسلمني في فلسطني الذين 
يجاورونهم في سورية وحصروا 

جهادهم ملجاهدة إخوانهم في الدين 
والحول وال قوة إال باهلل العلي 

العظيم. 
واملشكل األكبر أن هناك من يتعاطف 
مع هؤالء اخلوارج اجلدد من نصرة 
ودواعش وأجناد الشام وفجر ليبيا 
وغيرها من مسميات رفعت شعار 

اإلسالم، وهم خنجر مسموم في ظهر 
اإلسالم واملسلمني ويعملون لتحقيق 

أهداف الصهاينة وبني ماسون، 
فتجنبوا حرب أعداء الدين وجعلوا 

حروبهم وبأسهم على املسلمني 
واملستضعفني.. وبعد كل هذا أال 

يجدر باملسلمني وخصوصا علماءهم 
ودعاتهم اليوم استذكار حكم اإلمام 
الشافعي وغيره من أئمة املسلمني، 
وقبلهم أوامر وتوجيهات رسولنا 
الكرمي عليه أطيب الصالة وأزكى 
التسليم التي حتث على التصالح 

ونشر احملبة والتواد بني املسلمني 
وحترم االعتداء عليهم بالكلمة او 

الفعل مهما اتسعت هوة االختالف في 
الفهم او التفسير فهل من مدكر..؟ 
ورحم اهلل اإلمام الشافعي وأسكنه 

فسيح جناته، وأفاد اهلل بعلمه وحكمته 
املسلمني.. اللهم آمني.

رحمة االختالف 
جعلوها نقمة

رؤى كويتية

ال أعرف شعبا تعامل مع مرحلة »ما بعد احلرب« مثلما فعل 
الشعب األملاني بعد احلرب العاملية الثانية من حيث محاسبة 
النفس وتصحيح األخطاء. في عام 1946، بعد نهاية احلرب 

بأشهر، نشر الفيلسوف الوجودي وعالم النفس األملاني 
العظيم كارل ياسبرز كتابا بعنوان »مسألة إحساس األملان 

بالذنب«، حتدث فيه عن فظائع النازية ضد اليهود، وهو 
الذي عاش جزءا من تلك اجلرائم وعانى منها مع زوجته 

اليهودية، فقد مت طرده من اجلامعة وواجه الكثير من التنكيل 
واإلقصاء.

وبخالف املوقف املخزي لزميله الفيلسوف مارتن هيدجر 
الذي دعم النازية ودافع عنها، كان موقف ياسبرز مشرفا 

وأكثر إنسانية، مثله مثل الفيلسوفة األملانية حنا أرندت التي 
وقفت في مسألة محاسبة الشعب األملاني موقفا عقالنيا 

وموضوعيا أثار عليها حينها عداء قومها من اليهود. تناول 
ياسبرز موضوع الشعور بالذنب Schuld بدراسة نفسية 
معمقة، ذكر فيها ان أصل املصطلح يعود لكلمة يونانية 

قدمية تعني »التغطية«، وهو الفعل الذي يقوم به الشخص 
غالبا حني يشعر باخلجل أو اخلزي، فيقوم بتغطية وجهه، 

وهذا ما تعبر عنه منحوتة رودين الشهيرة »حواء بعد 
السقوط«، حيث يظهر التمثال امرأة تغطي وجهها وتنحني 

خجال.. لشعورها بالذنب رمبا.
ياسبرز تطرق جلرائم النازية وانتقدها بشدة، إال أنه عارض 
الدعاية الغربية التي نشطت بعد احلرب العاملية الثانية خاصة 
في أميركا وفرنسا واالحتاد السوفييتي في محاولة لتحميل 

الشعب األملاني كله ذنب ما اقترفه النازيون، مع أن النازية 
في نهاية األمر حزب سياسي وصل للسلطة باختيار الناس 

عن طريق االنتخابات.
>>>

رغم ترديد كثير من كبار املسؤولني الغربيني بعد كل حادثة 
»إرهابية« ينفذها مسلم بأن »اإلسالم بريء من اإلرهاب، وأن 

هؤالء اإلرهابيني ال ميثلون اإلسالم..«، إال أن نتاج اجلهد 
اإلعالمي الغربي ككل هو في احلقيقة ترسيخ لنفس الفكرة 

التي جرى ترسيخها في أملانيا بعد احلرب العاملية الثانية، 
وهي حتميل »كل املسلمني« شعورا عميقا بالذنب واخلزي، 
ما يجعلهم في وضع أضعف وبحالة خنوع واستسالم تام 
لتقبل القصف والقمع وسقوط آالف الضحايا املدنيني هنا 

وهناك خالل عمليات »مكافحة اإلرهاب«، متاما مثلما يتقبل 
األملان إلى اليوم بخنوع وانكسار الدفاع عن كل ما هو 

يهودي، بل ويدافعون عن الصهيونية املجرمة حتى، كل هذا 
بسبب شعورهم بالذنب جتاه ما جرى لليهود.

املسلم اليوم يشعر باالنكسار واخلوف وحالة من الشعور 
العام بالذنب وكأنه مسؤول عن كل ما تفعله التنظيمات 

املتطرفة هنا وهناك، رغم إدراكه بأنه بريء متاما من كل 
ما يجري حوله، فهو بالنهاية »مواطن منزوع احلقوق«، ال 

يختار من يحكمه وال يشارك في أي قرار ال من قريب وال 
من بعيد.

>>>
تقول عاملة اإلنثروبولوجيا روث بنديكت في دراستها القيمة 

حول التمييز بني مفاهيم اخلزي والشعور بالذنب وبني 
الشعور باإلحراج، إن الشعور بالذنب يأتي من انتهاك القيم 

اخلاصة بالفرد وليس القيم الثقافية واالجتماعية، أي أن 
الذنب شعور فردي ينتج عن سلوك محدد. نفهم من هذا أن 
ما تفعله آلة اإلعالم الغربي املؤدجلة ضد اإلسالم واملسلمني 

هو حتويل املسلم الفرد ملوضوع عام، حتمله مسؤولية عامة 
ينشأ عنها شعور عام باملسؤولية عن كل جرمية يرتكبها أي 

مسلم في أي مكان في العالم، حتى لو كانت مخالفة مرور.
>>>

نحن أيضا شركاء في صنع حالة الشعور العام بالذنب، 
فكثير من »النقد الذاتي« هو في احلقيقة ليس نقدا، بل 

 ،Guilt Complex »مرضا نفسيا يسميه فرويد »عقدة الذنب
وكثير منا ميارس عقدة الذنب عند احلديث عن الغرب.. 

جنلد ذاتنا بعنف.
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