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ابتسام العون

حرصت في هذا العيد على أال تكون 
تهنئتي بالعيد عادية كما في األعياد 

السابقة، فقد سئمت احلروف اجلامدة، 
والكلمات املكررة، والرسائل الصامتة 

عبر وسائل التواصل االجتماعي، ففي 
ليلة العيد تنهال علينا رسائل كثر من 
كل صوب وحدب نقرأ البعض ونهمل 
اآلخر ورمبا يتعرض البعض لضغطة 

زر منا على زر حذف Delete، ومن 
املؤسف أنه حتى الرسائل التي نفتحها 
ونقرأها ونرد عليها، تتم قراءتها والرد 

عليها بدون أدنى تفاعل ومشاعر إال 
من رحم ربي.

الكثير يعلم أن التهنئة بالعيد عبادة، 
وأنا عشت وترعرعت في زمن كان 
للتهنئة بالعيد طعم جميل ورونق 

بديع، حيث كانت التهنئة تأخذ حقها 
ومستحقها من املهنئني، بل ان العيد 
كله كانت له فرحة ال تضاهيها فرحة 
وله بهجة عارمة تكسو األرض فرحا 

وحبا وتغطي السماء بركة ومينا.
فلذلك لم أتوان في تقدمي التهنئة عبر 
أسالك التليفون والتليفون احملمول 
ألحبابي في داخل وخارج الكويت، 

إلى جانب قيامي بالزيارات واللقاءات 
املباشرة مع توضيح بسيط خلطتي 

اجلديدة في التهنئة ووجهة نظري في 
التواصل.

شعرت حقيقة في حلظتها وأثناء 
التهنئة بروعة اللقاء وجمال التواصل 

ودفء املشاعر، السيما أن تلك 
اللقاءات واملكاملات ساهمت بشكل 

ملحوظ في ضخ حرارة املشاعر وحب 

احلياة في عالقات جتمدت ومشاعر 
تبلدت وخواطر انكسرت، وذلك 

بسبب تسارع احلياة وزحمة املشاغل 
واالستغراق في استخدام وسائل 

التواصل االجتماعي.
هناك فرق شاسع بني رسائل التهنئة 
املتبلدة اجلوفاء وبني صوت اإلنسان 
النابض باحليوية واملشاعر الفياضة، 

واألجمل من هذا وذاك هو حرارة اللقاء 
واملصافحة والعناق وكلمات احلب 

واألخوة والوفاء.
فاإلنسان كائن حي اجتماعي بطبعه 
يؤثر ويتأثر يحب ويحب، وقد حباه 

اهلل عز وجل نفخة من روحه املقدسة 
وقد أنعم عليه بنعمة العقل ومنظومة 
متكاملة من املشاعر واألحاسيس، فال 
يليق بهذا اإلنسان املكرم أن يحصر 

حتاوره وتواصله في تلك الوسائل 
اجلافة اجلامدة.

فنحن ال ننكر أبدا مزايا تلك الوسائل 
وجوانبها اإليجابية في تقارب الشعوب 

وسرعة التواصل وتبادل الثقافات 
والوفرة املعلوماتية وانفتاح العالم حتى 

بات كالقرية الصغيرة، لكن باملقابل 
هناك آثار سلبية في سوء استخدام 

تلك التقنيات املتاحة، فاملشكلة ليست 
في التقنيات إمنا تكمن املشكلة في 

كيفية تعامل األفراد مع تلك األجهزة 
الذكية والتكنولوجية احلديثة.

 فقد أكدت الدراسات أن اجلهل في 
التعامل مع تلك التقنيات واالستغراق 

في استخدامها يؤدي إلى ضعف 
مهارات التواصل االجتماعي املباشر 

عند كثير من الناس ويتسبب في 
عزلة اجتماعية لهم، وذلك نتيجة 

لإلشباعات التي حتققها هذه الوسائل 
للناس، وقد ساهمت تلك الوسائل في 

تزايد االغتراب النفسي بني الشباب 
ومجتمعاتهم.

ولغياب الضمير عند البعض وعدم 
نضج البعض اآلخر من املتعاملني 

مع هذه الوسائل وقلة الوازع الديني 
وضياع القيم وفساد األخالق وكل 

ما سبق ذكره ساهم في التفكك 
األسري وضياع هوية املجتمع، وللعلم 
مؤخرا وضع الواتساب في قائمة أحد 
أسباب الطالق، وقد انتشرت اجلرائم 

اإللكترونية واكتسحت ظاهرة اإلرهاب 
في تسميم أفكار الشباب وهالكهم.

ومن املشاهد املتكررة واخلطيرة 
واملؤملة في نفس الوقت خروج أسرة 

كاملة بكامل أناقتها واجللوس في 
مطعم فاخر وصرف مبلغ وقدره على 

عشاء أسري بارد صامت خاو من 
املشاعر واحلوار بفضل تكنولوجية 
غبية عزلت األفراد عن بعض، فكل 

فرد مشغول بجهازه ومبحادثة البعيد 
وترك القريب، وهذا الداء السرطاني 

استشرى في البيوتات والوزارات وبني 
األزواج وفي كل وقت ومكان، ما أدى 

إلى كثرة اخليانات الزوجية والطالقات 
وتوتر العالقات وتقطع األرحام.

فلذلك البد من وقفة جادة لتصحيح 
املسار، والنهوض بالشباب والوعي 

بحسن التعامل مع تلك التقنيات وكل 
ماهو قادم وجديد.

عالقات جتمدت 
ومشاعر 
تبلدت وخواطر 
انكسرت!

نظرة ثاقبة

بدأ اإلرهاب املنظم البغيض يضرب العديد من دول 
العالم في كل القارات بال استثناء ووصل إلى اكثر الدول 

األمنية التي متلك األجهزة التقنية واالستخباراتية 
واملعدات والقوة االقتصادية والسياحية ولكن اخترقها 

اإلرهاب املدمر بتنظيم إرهابي يعتنق فكرا متطرفا 
يستهدف اآلمنني ويقتل االبرياء املساملني. وهاهي 

فرنسا تضرب في عيدها الوطني باعتداء نيس الذي 
حصد األرواح بال استثناء وقبله تعرضت اململكة العربية 

السعودية في يوم عظيم وشهر عظيم ومكان عظيم له 
عزة إسالمية وتقديس لدى املسلمني بعد ان قام شخص 

ضال بتفجير نفسه بالقرب من املسجد النبوي، وقبل 
ذلك تعرضت الكويت لعمل إرهابي بشع بأن قام شخص 
بتفجير نفسه في احدى دور العبادة، ومن قبله تعرضت 
البحرين وتركيا والعراق واليمن ولبنان ومصر وأميركا 

وبريطانيا والعديد من دول العالم الى عمليات إرهابية 
منظمة وبشعة.

اآلن يجب ان يدرك العالم ان اإلرهاب اصبح دوليا 
وتقف وراءه دول وتنظيمات، ويجب ازاء ذلك شن 

حرب منظمة منسقة وقوية بني كل دول العالم ضد هذه 
األوكار اإلرهابية ومن يقف وراءها، ويجب تدارك األمر 

قبل ان تستفحل األمور وتخرج من السيطرة العاملية.
يجب محاربة اإلرهاب وعدم االستسالم له، ويجب 
مراقبة منابعه ومن يدعمه ومن يقف وراءه وكشف 
خططه وخالياه النائمة، ويجب على املجتمع الدولي 

عدم التهاون أبدا في هذه احلرب وان يتوحد العالم بكل 
أجهزته ألن كل دول العالم سوف تذوق ويالت الهجمات 

االرهابية ان لم يكن اليوم فغدا سوف يصلون اليكم.
حفظ اهلل بالدنا من هذا اخلطر الكبير، ويجب عدم 

التهاون في محاولة حفظ األمن وأخذ احليطة واحلذر 
في كل وقت وحني.

@Sns6666
bnder22@yahoo.com

دالي محمد الخمسان

احلرب على اإلرهاب

انتظارات

almeshar@hotmail.com
@almeshariq8

عبد المحسن المشاري 
كان الشاب كثير اجللوس في البيت، 

عدمي الرغبة في اخلروج، ولم يكن 
جلوسه في البيت بحجة انه ال يرغب 

في االختالط بجلساء السوء، امنا كان 
لعالقة، والعياذ باهلل، مع شقيقته التي 

تصغره في السن بنحو 4 سنوات، 
عالقة غير شرعية، منذ ما يقارب 
السنتني، دون علم أحد من أسرته 
املكونة من ثالث بنات وشخصه 

وشقيق آخر له، ولم يتوقف طموح 
هذا اخلبيث عند هذا احلد املخزي، 

امنا وبصورة لم يسبق لها مثيل أقدم 
على ما هو أبشع من ذلك، اذ اتفق 

مع شقيقته التي أقنعها بأن يخطبها 
من والده لغرض أن يتزوج بها.. 

ذهب الشاب الى والده وأخبره بأنه 
يرغب في الزواج، فما كان من األب 

اال أن استبشر بذلك اخلبر، وقال 
له مبا هو متعارف عليه بيننا: أعني 
يا ولدي وأعاون، والبنت اللي تريد 

موجودة عند واحد من جماعتي؟ فرد 
عليه االبن وقال: ال، ال، أنا أعرف 

واحدة وودي أتزوجها، بس يا أبي 
أريدك أن تساعدني في أن أتكلم معك 

بكل صراحة وأبيك توعدني بأنك ما 
تتعصب، فرد عليه األب وقال: يا 

ولدي تكلم واهلل انك شوقتني وأنا 
اعدك أال أغضب، لكن تكلم.. فكانت 

واهلل العظيم الكارثة، تكلم الولد وقال: 
أريد أن أتزوج فالنة، قال األب: بنت 

فالن؟ قال الولد: أختي فالنة، فأنا 
أولى بها من غيري والدين يسر، 

واملراد هو ان تتفهم األمر وتساعدني. 
ُذهل األب واستنكر ما يسمع لكنه 

كان يأمل بأن ما كان يقال مجرد حلم، 
ولكن الواقع كان من اخليال، استمر 

في صمت غريب ملدة دقائق وكان 
الولد يعتقد بأن األب يفكر في األمر 
لكي يرد عليه باملوافقة، وبعد فترة 
بسيطة رد األب على ابنه وقال: يا 

ولدي، ال حول وال قوة اال باهلل العلي 
العظيم، على بركة اهلل، ولكن ودي 
أستشير أمك، فهي البد أن يكون 
لها رأي، فقال: يا أبي ما هو الزم 

طاملا انت وافقت فكل شيء انتهى، 
لكن األب أصر على وجود األم التي 
استدعيت لبحث املوضوع وحينما 
سمعت باخلبر أغمي عليها ونقلت 

الى املستشفى، وقال االبن البيه: ال 
تخف، تشفى وأناقشها في املوضوع 
بإذن اهلل، ثم قال لولده: »غدا اجلمعة، 

ولن امتكن من الصالة في مسجد 
احلي، ولكن اذهب الى الصالة ثم 
ادع لي االمام واملؤذن بعد الصالة 
وال تخبرهما بشيء حتى يأتيا إلّي 

فأشرح لهما االمر بطريقتي«. حضر 

االمام واملؤذن ومعهما العريس، 
ودخال على األب فقاال: خير يا أبا 

فالن، قال الوالد: أبشركما خيرا، ابني 
يريد ان يتزوج وأردت ان تشهدا على 

الزواج، وبعد ان بارك االمام واملؤذن 
للشاب، وكالعادة قال الوالد لولده: يا 
بني، بارك اهلل فيك، قل لهما من التي 

تريد الزواج منها حتى يشهدا على 
الزواج، تردد االبن قليال ثم قال بكل 
وقاحة: فالنة. قال ابوه: أتدرون من 

فالنة هذه؟! قالوا: ال، قال الوالد: هذه 
اخته بنت ابيه وامه، فصرخا ورددا: 

لعنة اهلل عليك يا فاسق، أال تتقي 
اهلل؟!

قال األب املسكني: »هل شهدمتا على 
ما قال؟«، فقاال: نعم، فما كان من 

األب اال أن أخرج سالح رشاش به 
ثالثون طلقة نارية فرغها في صدر 
ولده الفاسق، ثم سلم نفسه راضيا 

الى قسم الشرطة بعد أن أفرغ غضبه 
وغيظه على هذا الولد املعتوه املفتون، 

وملا نظرت احملكمة في القضية أتى 
اإلمام واملؤذن للشهادة على احلادث، 

فما كان من القاضي اال ان افرج 
عن الوالد الذي عاش يتجرع األسى 

واحلسرة طوال حياته.
٭ قصة حقيقية قرأتها في أحد 

املواقع في اإلنترنت.

قال األب 
املسكني »هل 
شهدمتا؟!«

يا سادة يا كرام

Waha2waha2waha@hotmail.com

ذعار الرشيدي

إغالق كلية الشريعة 
وما بعدها!

كل مرة يعود احلديث عن كلية 
الشريعة، وفي كل مرة تظهر 

أصوات تنادي بضرورة إغالق 
هذه الكلية التي تقدم مواد 

لتعليم الشريعة والفقه والقرآن 
بدعوى عدم حاجة سوق العمل 
الى تلك التخصصات، وفي مرة 

اخرى تظهر أصوات اخرى 
تنادي بوجوب عدم مساواة 

خريجي الشريعة بخريجي كلية 
احلقوق، وال أعلم سببا إلثارة 

هذين املوضوعني بني فترة 
وأخرى.

أوال: القول بوجوب إغالق هذه 
الكلية هو قول يفتقر الى احلد 
األدنى من الفهم العام لطبيعة 
النتاج العلمي الذي تقدمه هذه 
الكلية للمجتمع ككل ولسوق 
العمل املفتوح على مصراعيه 
خلريجيها، فهذه الكلية تقدم 
العلوم الشرعية، ووجودها 

واجب مستحق فهي تخرج أئمة 
املساجد واخلطباء والفقهاء 

بل والعلماء الشرعيني ايضا 
الذين حتتاجهم الدولة كحاجتها 

لألطباء واملهندسني ومن في 
حكمهم من املتخصصني، وأما 
القائلون ان هذه الكلية تخرج 

ارهابيني او متطرفني فهو قول 
ينقصه الدليل، بل وينافيه 

الواقع، فال يوجد ارهابي او 
متطرف تخرج في هذه الكلية 

الكويتية العريقة التي طاملا 
عرف عن خريجيها االعتدال 

الديني واالتزان، كما عرف 
عن أساتذتها وعمدائها محاربة 

التطرف بكل اشكاله عالنية.
إذن وجود هذه الكلية امر 

ضروري وحيوي بل ومكمل، 
ومن يقول بضرورة إغالق 

هذه الكلية هو شخص اما انه 
ال يفهم طبيعة حاجة سوق 

العمل خلريجي هذه الكلية او 
انه شخص يحمل اجندة خاصة 

من بني بنودها الدعوة إلغالق 
هذه الكلية.

ثانيا: قضية الدعوة إلى عدم 
مساواة خريجي كلية الشريعة 

بخريجي احلقوق بوظائف 
احملققني أو وكالء النيابة هي 
قضية خالفية علمية بالدرجة 
االولى، وليست محال للنقاش 
العام. نعم هناك من يرى ان 
ظلما يقع على خريجي كلية 

احلقوق في مساواتهم بخريجي 
كلية الشريعة في املناصب 

والوظائف، وهو أمر في ظاهره 
صحيح ومستحق لصالح 

خريجي احلقوق، الذين يرون 
انتقاصا من علمهم مقارنة 

باملواد التي يدرسها نظراؤهم 
من طلبة الشريعة، وأنهم ال 

يفترض مقارنتهم بهم، وأنهم 
االحق منهم مبناصب احملققني 
ووكالء النيابة وغيرها من تلك 

املناصب العامة التي تتطلب 
فهما وعلما قانونيا واضحا 

لقوانني الدولة، ولكن اعتقد ان 
املواد التي يدرسها طلبة كلية 
الشريعة تؤهلهم، ولو جزئيا، 
في تولي تلك املناصب العامة 

محل اخلالف، وهو االمر الذي 
جتيزه قوانني الدولة في قبول 
املتقدمني لتلك الوظائف العامة.

فالدولة نفسها، ممثلة 
باحلكومة، هي التي تطلب في 
إعالناتها، لشغل تلك املناصب 

العامة، خريجي احلقوق، 
وخريجي الشريعة على حد 
سواء. ولذا فإن األمر الذي 

يجب تغييره في اشتراطات 
القبول هو ان حتصر احلكومة 

اشتراطات القبول في تلك 
املناصب في خريجي احلقوق. 
اما وان احلكومة نفسها تطلب 

خريجي احلقوق والشريعة 
لشغل تلك املناصب العامة 
واالختصاصية، فال يحق 

ألحد ان يعترض حتى تتغير 
االشتراطات احلكومية وهو امر 

ميكن تغييره بقرار حكومي 
بحصر شغل تلك الوظائف في 

خريجي احلقوق.
وبعودة الى السؤال املهم. 

هل يجب ان نبقي على كلية 
الشريعة ام ان نقوم بإلغائها؟ 
فاحلقيقة املاثلة أمامنا ان كلية 

الشريعة البد من وجودها 
بل ان كلية الشريعة يجب 

ان تتمدد وتكبر ويتم العناية 
بها، ألنها هي التي تخرج لنا 
علماء وفقهاء ومتخصصني 

في العلوم الشرعية وأئمة 
معتدلني نحن أحوج ما نكون 

بحاجة اليهم والى علمهم 
الشرعي. 

احلرف٢٩

يتذكر العالم »ايالن« ذلك الطفل الكردي الذي فر والداه 
من اجلحيم الى اجلحيم معتقدين انهم متوجهني الى 

ارض األمل، والكل تأثر من تلك الصور التي بثت على 
كل البرامج، والكل كتب والكل نسي والكل بكى والكل 

ضحك، آالم موجعة وأفراح مضحكة، نسيناه كما نسينا 
من قبله، معنويات وعواطف ترتفع وتصل الى عنان 
السماء، وغدا ليس لها أي ذكرى أو تأثير، وخاصية 

النسيان هي ما يعول عليه العقل الكسول دائما، وان كان 
التأثر بدون عمل فاالحتفاظ باملشاعر افضل.

في جميع الدول احملترمة الناس هم من يقودون 
ويوجهون القيادة إلى ما يريدون، ال ان يندبوا حظهم 

ويبكوا ويعرضوا صورة ايالن من سورية أو الدرة من 
فلسطني او أم ثكلى من العراق أو طفلة من أفغانستان 

أو صغير من بورما أو غيرها من الصور املؤثرة كما 
عرضها غيرهم، أين فعلك انت؟ أين جهدك الشخصي؟ 

هل جمعت التبرعات؟ هل شاركت بحمالت للتخفيف 
عن اخوانك؟ على ان تكون املشاركة حتت إدارة الدولة 
حتى ال يبتلعها اللصوص كما يحصل، هل دعوت لهم 

على األقل؟ هل صليت لربك ان يخفف عنهم العذاب؟ ام 
إن أحسن الناس أحسنا وإن وضع الناس صور ايالن 

وضعنا، وهكذا وجدنا من سبقنا من املغردين يفعلون.. 
كاإلمعة. 

كم أحس باخلجل أمام ايالن وأطفال حلب وغيرهم 
الكثير بهذه املناظر املتكررة! وأحس باخلجل أيضا 
بهروب إخواننا باالجتاه اآلخر ولم يخطر ببالهم أن 
يلجأوا إلينا أو إلى دول اجلوار، ولكن كنا هكذا منذ 

بداية األمر، وهانحن نعيد الكره اآلن، فقد جلأ الكثير 
من الصحابة الكرام الى أرض النصارى عبر بحر لم 

يعهدوا ركوب أمواجه جناة بأرواحهم وهروبا من 
بني جلدتهم وأبناء عمومتهم إلى ارض ملك احلبشة 

»النجاشي« رحمه اهلل وأسكنه فسيح جناته، والذي قال 
عنه رسولنا الكرمي ژ: »ملك ال يظلم عنده أحد«، كما 
هرب أهل سورية الى أرض املسيحيني مرة أخرى الى 

أوروبا، أدام اهلل عليها األمن واألمان ملا بها من عدل 
وانسانية وان كانت نسبية، وانا هنا ال انظر اليها كأنها 
اجلنة أبدا إال انها افضل مكان للهروب حاليا، كم متنيت 

ان تكون بالدنا اإلسالمية مثلها وافضل منها، إال انني 
أعلم أن هذه األمنية لن تتحقق في العهد القريب أبدا، 
فالكل لديه وجهة نظر، والكل بطل، والكل له التاريخ 
املجيد والتاج العتيد، والغريب أننا كلنا أبطال ولكن 

أبطال على من؟! ال أعلم.
واهلل ان الصورة ما زالت مؤثرة جدا، وهذه إحدى 

املآسي وأبسطها إال انها صورت ونقلت لنا عبر األثير 
لكي نحس ونعلم بقدر املسؤولية امللقاة علينا وعلى 

حكوماتنا، وليس من الرجولة وال اإلسالم أن نفرح او 
نهلل لقتل األبرياء في أي بلد كما حدث في نيس في 

فرنسا، وإن كان لفرنسا ما لها من التاريخ املخزي في 
التعامل مع الدول التي استعمرتها، فهم ليسوا القدوة 

التي نستمد منها طرق التعامل مع األحداث والغضب، أما 
ان نكون مجرد صدى لردود أفعال وتابعني ملن غرد او 

كتب أوال، فال اعتقد اننا على قدر اي مسؤولية كانت.
ولوكان »إيالن« حيا ووصل الى فرنسا أو غيرها من 
بالد ملوك أرض الرحمة التي فر إليها لبكى على حاله 
وحال األبرياء من الناس الذين قتلوا في شوارع نيس 
دون ذنب اقترفوه غير أنهم آمنني في بالدهم كما كان 
أهل بورما وحلب وبغداد واالفغان واليمن وليبيا، وال 
اعلم على من سنترحم الحقا، وأسأل اهلل اللطف وأال 

يصيب أي مكروه احدى مدننا التي نحب.
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عندما ينتقد أحد أهل الكويت حني 
يحمدون اهلل على أفضاله عليهم 

مبقولة »ماكلني شاربني«، فعليك أن 
تكون على يقني أن هذا الشخص 

لم يقرأ كتاب اهلل وال حتى أية 
واحدة، أو أنه قرأ ولكنه ال يفهم ما 
قرأه، وحاله حال طيور الزينة التي 
نشتريها بأثمان مرتفعة ملجرد أنها 
تردد بعض اآليات وهي ال تفهمها.

ولو سألت أي إنسان، مهما كان دينه 
أو مذهبه، عن أهم النعم التي يتمناها 

لقال لك: انها نعمة »األمن واألمان« 
ويكفيك أن تسأل أي شخص مرت 

بلده بقالقل أو حروب ولنأخذ 
إخواننا في سورية والعراق واليمن 

التي كانت تعيش بنعم اهلل عليها من 
أمن ورغد في العيش فكيف أصبح 

حالهم اآلن؟
من أسهل السور القرآنية في احلفظ 
هي سورة قريش، والتي توضح أهم 

نعم اهلل على أهل قريش، حني قال 
رب العزة واجلاللة: )إليالف قريش 

* إيالفهم رحلة الشتاء والصيف 
* فليعبدوا رب هذا البيت * الذي 

أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف(، 
فهل من ينتقد من يحمد اهلل على 
نعمه األكل والشرب يعتبر نفسه 

أفضل من اهلل عز وجل، وهو الذي 
أمرنا باحلمد على نعمة االطعام 

وعدم اجلوع، ونعمة عدم اخلوف؟ 

حتى أن اهلل قدم نعمة الطعام قبل 
األمن، فاجلوع هو ما يلغي األمن 

واألمان في أي مكان في العالم.
أمتنى من كل شخص لم يشاهد معاناة 

الشعوب التي فقدت األمن، وتسبب 
فقدانه في جوعهم أن يشاهد صور 
اطفال سورية، الذين انتشرت صور 

لهم وهم يبحثون عن طعامهم في 
حاويات القمامة، وهي الدولة التي كان 

يقال انه ال ميوت فيها جائع، بسبب 
خيرات اهلل عليها«.

أدام اهلل نعمه علينا، وأولها عدم 
اجلوع، وعدم اخلوف، وال دام من 
يريدنا أن ننكر تلك النعم على أهل 

الكويت...

كفار قريش 
وكفار الكويت
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