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صالح الشايجي 

حدث في »أورالندو«
حني ميوت أحد، فإن فطرتنا 
االنسانية التي فطرنا عليها، 

تبث في نفوسنا األسى 
واحلزن عليه، حتى مع عدم 

معرفتنا لشخصه.
في »أورالندو« األميركية 

حدث قبل أيام، أن قتل شاب 
أميركي من أصل أفغاني، 

خمسني إنسانا وأصاب عددا 
يفوق عدد القتلى!

عمل ذلك في مكان يقال 
إنه مخصص للمثليني، وأن 
جميع الضحايا هم من تلك 

الفئة.
هناك جانبان يحوطان تلك 

اجلرمية الشنعاء.
أولهما أن املجرم لم يقم 
بجرميته بدافع كراهيته 
أو رفضه لهذا الفصيل 

من الناس، ولكن رمبا ألن 
لديه عقدة نفسية إزاء هذه 
النوعية من الناس املبتلني 
مبثل هذا الداء، فقد يكون 
هو مصابا بالداء ذاته وفي 
داخله تذبذب بني االندماج 

الكامل في مجتمعهم، 
وبني مقاومة هذه النوازع 
والعيش كإنسان طبيعي 
خارج هذا املجتمع، وملا 
فشل في أن يجنح إلى 
إحدى احلالتني، أصابه 

اضطراب أدى به إلى تنفيذ 
هذه اجلرمية، وكأمنا هو 
يعاقب نفسه أوال وقبل 

معاقبته ضحاياه مبثل هذه 
الصورة الدموية البشعة.

ولعل شهادة أحد أصدقائه 
تؤكد مثل هذا الرأي، فقد 
أملح هذا الصديق إلى أن 

صديقه مرتكب تلك اجلرمية 
له مثل هذه امليول.

أما اجلانب اآلخر فيتعلق 
زمنيا بأعقاب حدوث تلك 

اجلرمية، ويتمثل في 
القسوة الظاهرة في نفوس 

البعض والذين جاءت 
ردود أفعالهم على تلك 

اجلرمية، مرحبة بها حتت 
ذريعة أن مثل هؤالء الناس 

ـ ويقصدون املثليني ـ 
يستحقون مثل هذا املصير!!

أعتقد أن مثل تلك اآلراء 
املرحبة مبقتل وإصابة ما 

يفوق املائة إنسان، لم تكن 
لتظهر في وقت غير وقتنا 
هذا وأيامنا هذه التي بات 
فيها القتل شريعة يومية 

وأعداد قتلى اليوم الواحد 
نتيجة احلروب والنزاعات 
السياسية، هي باملئات، ما 

جعل القتل يبدو معتادا في 
نفوس الناس، وبالتالي فإن 
مقتل خمسني من »الشواذ« 
هو مجرد رقم يضاف إلى 

أرقام القتلى، أما وأنهم 
شاذون فإن قتلهم ليس 

باألمر املزعج!!
هكذا يرى البعض وبالذات 

من الذين اتخذوا ذلك 
املوقف من منطلقات دينية 

إسالمية ومسيحية على 
السواء.

نحن نحزن على املوتى 
وحزننا على أرواحهم ال على 
أفعالهم وال على شخوصهم 

وال على أخالقهم.
ليتنا نتعامل مع املوت بعيدا 

عن الشماتة وعن أخالق 
القتيل.

dralialhuwail@icloud.com

Yousufyacoubq@hotmail.com

بال قناع

د.علي عبدالرحمن الحويل

د.يوسف يعقوب البصاره

أتابع باهتمام ما يكتبه السياسي 
واملفكر االستراتيجي االستاذ عبداهلل 
بشارة أول أمني عام ملجلس التعاون 

اخلليجي وأحد أهم املثقفني اخلليجيني، 
وفي مقاله األخير في عموده 

االسبوعي في »القبس« تفوق االستاذ 
بشارة على اجلميع في تعامله مع 

نية حدس خوض االنتخابات النيابية 
القادمة في الكويت، موضحا مجموعة 

من األسس عليها االلتزام بها حتى 
تلقى ما تعودت أن تلقاه من قبول 

الرأي العام الكويتي والدولة لها.
 ابتدأ بشارة بالتركيز على ضرورة 

اعالن حدس وتأكيدها على انفصالها 
عن حركة اإلخوان املسلمني في مصر 

خاصة وقد صنفها العالم ودول اخلليج 
ضمن احلركات االرهابية وبأن تؤكد 

حدس بالدليل على أن قراراتها تصدر 
مستقلة عن أي سلطة اخرى وحتديدا 
القاهرة وأوضح بشارة أن سبب ذلك 
يعود الى موقف احلركة السلبي إبان 

الغزو العراقي للبالد والذي اليزال 
ماثال في اذهان وقلوب الكويتيني 

وان اعالن خروج حدس من حركة 
االخوان املسلمني هي سبيلها الوحيد 

الستعادة مكانتها في الكويت، واستمر 
بشارة معاتبا احلركة على انضمامها 

للمعارضة الطارئة بالرغم من االختالف 
الفكري بينها ومكونات املعارضة 

األخرى خاصة أن حدس لم تنفصل 
عنها بعد أن أقحمت نفسها في معارك 
ليست لها وتطاولت على رموز النظام 

في البالد.
وأخيرا قدم االستاذ بشارة نصيحة 

حلدس أوصاها بها باالبتعاد عن 
محاولة تهديد دستور البالد والطعن 

فيه في محاولة لالطاحة به مذكرا اياها 
بأنه الضامن الوحيد الستمرار بقاء 

املعارضة الوطنية وبقائها هي، ومؤكدا 
على انسجام الدستور مع الشريعة 

االسالمية بقدر ال يقبل املزايدات 
السياسية عليه.

لقد عبر االستاذ بشارة في مقاله 
عن الرأي العام الكويتي وعما يدور 
في خلد الكويتيني وأكد على سالمة 
الدستور الكويتي من التعارض مع 
الشريعة اإلسالمية، كما تؤكد املادة 

الثانية منه وبقي على املثقفني والقوى 
الوطنية املخلصة كشف وتعرية أي 

محاولة للتعرض له من أي من القوى 
السياسية خالل عملها البرملاني.

استأثر العلم والبحث العلمي واالستكشافات 
والتوغل في مسابره، أهمية كبيرة في القرآن 
والسنة، فلقد أبرز دور العلماء وأثر العلم في 

تطوير البشرية ورقي املجتمعات.
وما علينا إال ان نتمحص في القرآن والسنة للنهل 

منها أهمية العلم في حياتنا.
ففي الكون أخبرنا اهلل كما وردت اآلية في سورة 

فصلت )سنريهم آياتنا في اآلفاق وفي أنفسهم 
حتى يتبني لهم أنه احلق( فهذا خبر استرشادي 
لعلماء التشريح وعلم النفس ووظائف األعضاء 

وغيرهم ليستكشفوا سر هذا اخلبر اإللهي، خبر 
قدرته ومعجزاته في خلق اإلنسان، وخالل العقود 

املنصرمة وعندما تطورت املختبرات وأجهزتها 
متكن العلماء من التوصل الى أسرار اجلسم 
البشري ومتكنوا من خاللها اختراع األجهزة 

واألدوية التي تساعد على شفاء اإلنسان وتعضيد 
عطائه للبشرية.

وفي الكون لم يحدد األرض أو األفق، بل حدد 

اآلفاق ليتبني العلماء الفلك واجليولوجيا والكيمياء.. 
الخ، ماهية األراضني والسموات وما بينهما ليتيقنوا 
بأن هذا الكتاب املكنون حق، اي وربي حلق ما بعده 

حق، ولنا ان ندرك كذلك ان القرآن يبني للبشرية 
أمورا شتى علمية منها: ان األرض كروية وانها 
تدور، وحدد مراحل خلق اإلنسان وكيفية تعلمه 

للنطق، وبني ان هناك أكبر من الذرة وأصغر 
وكشف لنا ما يحدث للجنني في ضيافة رحم أمه، 
وبني لنا تعاقب الليل والنهار وكيف يسر لنا ذلك 

حساب األيام واألشهر والقواعد الفقهية في عدتي 
الطالق والوفاة وأمور أخرى كثيرة.

وفي مد األرض فإن األرض ال بد ان يكون لها حيز 
فإذا وصلنا الى آخر سطح األرض فال بد ان تكون 

لها حافة تسقط إذا ما جتاوزناها، ولكن قوله اجلليل 
)واألرض مددناها( تعني أينما ذهبت فوق سطح 
الكرة األرضية نراها ممدودة ومنبسطة أمامنا، 

ذهبت الى شرقها أو غربها او الى القطب الشمالي 
أواجلنوبي، فمثل هذا األمر ال ميكن حدوثه البتة إال 

اذا كانت األرض كروية، ولقد تأكدنا من ذلك عندما 
تطورت تقنية األقمار الصناعية ورأينا ان األرض 

كروية مفلطحة في جوانبها مصداقا لقوله )وإنا 
ملوسعون(.

يذكر اهلل سبحانه وتعالى في سورة النحل أنه 
أخرجنا من بطون أمهاتنا ال نفقه شيئا البتة ومّن 

علينا بالسمع واإلبصار والقلوب لعلنا نشكره، 
وهذه احلواس وغيرها هي وسيلة وقنوات تصلنا 
بالعالم احمليط بنا، وتتيح لنا حتسسه لنعرف قيمة 

احلياة.
أراد اهلل سبحانه من وهبه لنا هذه احلواس 

لالستدالل على األشياء وإلبصار اخللق والكون 
ولسماع ما يدور من حوادث كونية لنكتسب من 

خاللها مزيدا من املعرفة ومن ثم نرتقي بالعلم 
واملعرفة للمساهمة في النهوض بالبشرية.

فإذا ما تكامل العطاء العلمي مع فهم آيات القرآن 
فإنه ال ريب يزيد يقيننا بقدرة اخلالق سبحانه 

وتعالى.

بشارة
وحدس

في اآلفاق
وفي أنفسهم

الزاوية

قل احلق

ينبض القلب بحب الوطن ما بقينا أحياء، وحب الوطن 
هو احلب الشامل لكل املعاني والقيم التي تتجسد في 

رجال أسهموا بخبراتهم وتضحياتهم في تشكيل مالمح 
هذا الوطن العزيز وتأصيل قيمه ومبادئه، رجال هم 

صفوة الوطن، واصطفاؤهم ليس وليد الصدفة ولكن 
هو نتاج جهد وإيثار على النفس وتكليف قبل التشريف 

وال شك أن أصعب املهمات هي ذلك النوع الذي يثقل 
على الكاهل باملسؤوليات اجلسام والسيما مسؤولية 

وطن بكل ما فيه من حياة وأمن ورخاء ألبنائه. 
لذلك نحن نهنئ أنفسنا بيوم ميالد والدنا احلبيب 
قائد اإلنسانية صاحب السمو األمير الشيخ صباح 

األحمد، حفظه اهلل ورعاه، واحلقيقة أننا نهنئ أنفسنا 
كل يوم مبولده وليس في يوم محدد ألننا تعودنا أبناء 
الكويت أن نفخر في كل يوم بقائدنا أمير اإلنسانية ملا 
يقدمه لوطننا الغالي من قيادة وتوجيه دائم حتى نكون 

دائما على خريطة احلضارة واحلداثة والتواصل مع 
شعوب العالم، والدنا احلبيب هو عنوان لهذا الوطن 

يحمل بداخله كل تفاصيله بأفراحه وأحزانه، ونحن إذ 
نذكره دائما بكل احلب والعرفان واإلخالص والفخر 

ال لشيء محدد، ولكن ألنه يعيش فينا برمزيته ووفائه 
وتضحياته لراحتنا وأمننا وسالمنا، كيف ال وهو فارس 
ميدان األصالة وربان السفينة وقائد اإلنسانية وأميرها 
املبجل وهي شهادة عاملية على صدق ما نشعر به نحن 

أبناءه في سنوات حكمه الرشيد املتزن، هي شهادة 
وتكرمي لوالدنا الذي ال يبخل بتقدمي يد العون والدعم 
السياسي واملادي واملعنوي لإلنسانية مبعناها األعم 
واألشمل. فهنيئا لنا هذه القيادة احلكيمة الرشيدة 

التي تبعث على االطمئنان واألمل في غد مشرق لبلدنا 
العزيز، كل عام ووالدنا احلبيب بكل خير وصحة 

وعافية وسالم حفظه اهلل ورعاه.

تطورت احلضارات ومتدنت الشعوب وتغيرت األحوال 
إال أن هناك حقائق ثابتة ال ميكننا تغييرها أو تبديل 

حقيقتها على اعتبار ان املدنية تفرض علينا ذلك وذلك 
ألنها حقائق كونية ال ميكننا تغييرها فهي بإرادة إلهية 

قبل وجود البشرية.
فقد ميّز اهلل سبحانه وتعالى الرجل على املرأة وهذه 
حقيقة أتى تأكيدها في سورة آل عمران آية رقم 46 
)قالت رب إني وضعتها أنثى واهلل أعلم مبا وضعت 

وليس الذكر كاألنثى...( ومن هذه اآلية الكرمية نستطيع 
أن نؤكد انه ابدا لن تكون هناك مساواة بني املرأة 

والرجل ألن اهلل سبحانه وتعالى ميز الرجل على املرأة.
ولالستدالل على صحة ذلك القول فلنعود بالتاريخ الى 
خلق أبينا آدم فقد خلقه اهلل من حفنة من تراب بقبضة 
من يدي اهلل عز وجل وهو بذلك استبق خلق آدم على 

حواء ولو كان اهلل سبحانه وتعالى يريد أن يساوي بني 
الرجل واملرأة لكان سبحانه أخذ حفنة أخرى من التراب 

وخلق بها أمنا حواء في نفس توقيت خلق أبينا آدم، 
وهنا لكان اهلل عز وجل حقق املساواة بني الرجل واملرأة 
ولكنه بعد أن خلق آدم وبث فيه الروح وألجل أال يشعر 

أبانا آدم بالوحدة أخذ اهلل عز وجل أحد أضلعه وخلق 
منها أمنا حواء.

وبهذه نستطيع ان نستدل على أن املساواة بني الرجل 
واملرأة لم تكن في بداية خلق آدم وحواء لنستطيع 

ان نساوي بني الرجل واملرأة في العصر احلالي أبدا 
ال ننسى التاريخ ألن التاريخ دائما يساعدنا على فهم 

احلاضر.
األمر اآلخر الذي يؤكد على عدم مساواة الرجل واملرأة 
هو اختيار اهلل ألنبيائه ورسله فهم جميعهم رجال ولو 
اراد اهلل ان يساوي بني الرجل واملرأة لبعث على تاريخ 

البشرية امرأة نبي وهذا ما لم يحدث، إذن إرادة اهلل 
السماوية تقول انه ال يوجد مساواة بني املرأة والرجل.

إن اإلميان بحقيقة عدم وجود مساواة بني الرجل واملرأة 
ال تعني أن املرأة ناقصة أو عدمية الفائدة ولكن دائما 

القيادة والقوامة تكون بيد الرجل وليس املرأة وهو 
أمر بديهي يتناسب مع طبيعة املرأة األنثوية فأي أنثى 
حقيقية حتب ان تشعر بأن هناك من يوجهها وتعتمد 

عليه ويحميها وأن تكون تابعة له وتكمله، فعالقة الرجل 
باملرأة عالقة تكاملية وليست ندية.

لذلك دائما تكون هناك امور تعني الرجل وال تعني املرأة 
والعكس صحيح ما يعني املرأة ال يعني الرجل.

وهذه أمور لم يأت بها اإلسالم وحده، بل جميع الديانات 
السماوية أبقت الرجل هو الرجل واملرأة هي املرأة إال 
ان ثورة النساء على الرجال هي التي أفرزت مطالبات 
مساواة الرجل باملرأة وأنا اجد ان مثل هذه املطالبات 

فيها حتد واضح إلرادة اهلل وقدرته، فاهلل عز وجل 
لم يساو بني الرجل واملرأة وجعل األفضلية للرجل 

إذن نحترم إرادة اهلل عز وجل فطبيعة الرجل تختلف 
عن طبيعة األنثى وما يستطيع ان يقوم به الرجل ال 

تستطيع ان تقوم به املرأة، وهذه فطرة وطبيعة ال 
نستطيع إنكارها وهو امر جميل ومحبب فجمال املرأة 

يكون بضعفها فهي بطبيعتها عاطفية وحنونة وال 
تستطيع ان تكون مثل الرجل إال فئة قليلة من النساء، 

أما األغلبية فطبيعتها تفرض عليها أن تكون مكملة 
للرجل تسانده وتدعمه وال تكون ندا ومنافسة له وهذه 

حقيقة فكرة غير مقبولة لدى الرجال فالرجل أبدا ال 
يقبل بأن تنافسه املرأة وهو يحبها أن تلجأ إليه وليس 

العكس، ونحن املسلمات وهبنا اهلل كافة حقوقنا مع 
ظهور اإلسالم.

الشيخة حصة الحمود السالم الحمود الصباح

بقلم: عزة الغامدي

»أهنئ األيام
بعيد ميالد سموك«

وليس الذكر كاألنثى

samialnesf1@hotmail.com
@salnesf

سامي عبداللطيف النصف
يعكس تقرير صدر مؤخرا من األمم 

املتحدة الثناء الشديد على الدول 
اآلسيوية )املقصود وسط وشرق آسيا( 

لتغيير أحوالها إلى األفضل فقد استقرت 
دولها سياسيا وأمنيا وأوقفت حروبها 
األهلية واخلارجية وتفرغت لعمليات 

التنمية فانتعشت اقتصاديا وأصبحت 
لها، كما أتى في التقرير، مساهمة فاعلة 
في حتقيق الـ17 هدفا التي حددتها األمم 

املتحدة لإلجناز في عام 2030 ومنها احلد 
من الفقر واجلوع واملرض والتعصب.. 

الخ، وتعزيز عمليات التنمية املستدامة في 
البلدان.

 > > >
وقد أصبحت الدول اآلسيوية تلعب دورا 

مفصليا في االقتصاد العاملي، حيث باتت 
أمم كالصني واليابان وكوريا وتركيا 

وإندونيسيا وماليزيا وسنغافورة وهونغ 
كونغ تلعب دور مصنع العالم، كما تلعب 
الهند وباكستان وبنغالديش دور املزود 
للعالم باأليدي العاملة املدربة، وال شك 
ان أغلب دول اخلليج العربي هي جزء 
أساسي من تلك النهضة، حيث الدور 
الفاعل كمراكز مالية عاملية والتطور 

امللحوظ في قطاعات التعليم والصحة 
وكونها مراكز ألكبر شركات الطيران في 

العالم.
 > > >

يتبقى اجلزء العربي من غرب آسيا 
ممثال بدول مثل العراق وسورية ولبنان 

وفلسطني واليمن والتي ال تأتي منها إال 
أخبار احلروب والدماء واإلرهاب واخلراب 

والتطرف وقضايا التهجير واألزمات 
السياسية واألمنية واالقتصادية املتالحقة 

واستبدال شبابها سالح العلم بسالح 
احلرب وال يوجد في األفق ما يدل على 
ان مشاكلها ذاهبة لالنتهاء في املستقبل 

املنظور..
 > > >

آخر محطة: للمقارنة بني خالفاتنا الدموية 
وخالفاتهم.. هناك خالف شديد بني تايلند 

وكمبوديا على قناع وجه يستخدم في 
الفنون الفلكلورية ويزمع كال البلدين 
تسجيله باسمه لدى منظمة اليونسكو 

الثقافية الدولية.. اوعدنا يا رب!

هل أصبحنا عالة 
على آسيا؟!

محطات

samy_elkorafy@hotmail.com
سامي الخرافي 

الكل يتمنى أن يطور نفسه بأي وسيلة 
كانت من أجل حتسني وضعه االجتماعي 
أو االقتصادي أو الوظيفي فلهذا السبب 
اجته الكثير من ابناء هذا الوطن للدراسة 

في اخلارج سواء في دول عربية أو 
أجنبية في جامعات معترف بها على 

حسابهم اخلاص من أجل احلصول على 
شهادة ليرجع بها إلى وطنه ليخدمه 
بعد أن نهل من العلم واملعرفة التي 

تؤهله ليكون نافعا لوطنه الغالي، ولكن 
ما صدم اجلميع مصادقة احلكومة 

على قرار ديوان اخلدمة املدنية بعدم 
اعتماد الشهادات الدراسية للموظفني 
دون أخذ إذن رسمي من جهة عملهم، 
وإن هذا الطلب مت بناء على طلب من 

وزير التربية والتعليم العالي على 
اعتبار انتشار ظاهرة حصول املوظفني 
على شهادات دراسية من خارج البالد 
دون تفرغ أو إجازة دراسية من جهة 

عملهم وان هناك جامعات غير معترف 
بها حصل منها بعض الطالب على 

شهاداتهم.
ما يحز باخلاطر أن يصدر مثل هذا 

القرار الذي سيؤثر على مستقبل الكثير 
من عيال هالديرة والذين درسوا وحلموا 

وتعبوا من أجل نيل شهادة عليا، دون 
دراسة شاملة ألثره وعدم إعطائهم 

فرصة إلنهاء ما تبقى لهم فأصبحوا في 
حيرة من أمرهم!! 

السؤال: ما الضرر بأن يذهبوا أثناء 
إجازاتهم للدراسة وعلى حسابهم اخلاص 

دون أن يكلفوا الدولة فلسا واحدا 
خاصة أن هذا األمر كان معروفا في 

السابق؟ فهناك الكثيرون ممن يتقلدون 
مناصب في مختلف الوزارات والهيئات 
قد نالوا شهاداتهم بهذا األسلوب وفيهم 

اخلير والبركة وعلى قدر كبير من 
املسؤولية والكفاءة، فلماذا إذن مت إصدار 

مثل هذا القرار في هذا الوقت!
إن مثل هذا القرار سيؤثر على 

مستقبلهم وأمور كثيرة ستعقب بعده 
فهناك حلول سريعة تستطيع أن تعملها 

احلكومة وهي أن تضع تاريخا محددا 
ومن يأتي بعد ذلك التاريخ ال تعترف 

بأي شهادة حصل عليها املواطن دون 
أخذ موافقة من العمل، أما من باشر 

الدراسة قبل ذلك التاريخ فاألمور عادية 
ولن ميسه الضرر، علما بأنه إذا طبق 

مثل هذا القرار فمن املفروض أن يطبق 
على كل من حصل على شهادته بهذه 
الطريقة سابقا ولكم أن تتخيلوا الكم 

الكبير الذي سنراه ممن استخدم هذا 
املنحى في احلصول على شهادته، ولكن 
ليس هناك وقت للمحاسبة أو احلسد أو 
غيرهما فهم يستاهلون وعليهم بالعافية 

فهم أوال وأخيرا عيال هالديرة.
سمو رئيس مجلس الوزراء، هؤالء 

أوالدك فأنت تستطيع أن توقف ذلك 
القرار، فاجعلها فرحة وبشارة لهم في 
هذا الشهر الفضيل ويكون في ميزان 

أعمالك، وكلي أمل بأن تلقى مقالتي هذه 
صدى عند سموكم الكرمي ملا عرف عنكم 

من حرص على مستقبل أهل الكويت 
وعطفكم الكرمي وأن يتم تأجيل أو إلغاء 
هذا القرار ملزيد من الدراسة لوضع آلية 

معينة يتشاور فيها أصحاب االختصاص 
واخلروج برؤية واضحة ملثل تلك احلالة 

وهي احلصول على الشهادة الدراسية 
خارج البالد.

سمو رئيس 
مجلس الوزراء

جرس


