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صالح الساير 

مستقبل
دون حشاشني

بينما كانت املستشارة 
االملانية اجنيال ميركل في 

خطاب السنة اجلديدة حتّذر 
الشعب االملاني من خطر 
اإلرهاب وتصفه صراحة 

بـ»اإلرهاب اإلسالمي«! 
كانت صاالت السينما في 
برلني وجميع مدن العالم 

تعرض فيلما من إنتاج 
فرنسي أميركي حمل عنوان 
Assassin,s creed أو عقيدة 

 Assassin القتلة وكلمة
تعني احلشاشني، وهم كما 

يخبرنا التاريخ فرقة مسلمة 
تنتمي للطائفة اإلسماعيلية 

من املذهب الشيعي 
عرفت بقدرتها على تنفيذ 
 Assassination االغتياالت

حتى أصبحت كلمة 
احلشاشني تعني االغتيال أو 
القتل غدرا باللغة االجنليزية.

> > >
الفيلم خيال علمي تدور 

قصته في عصرنا الراهن 
حول مؤسسة علمية تابعة 

لفرسان املعبد )!( تسعى إلى 
استئصال العنف من البشر. 

وبواسطة  DNA تتمكن 
من االستدالل على مجرم 

)قاتل( تعود أصوله إلى أحد 
أفراد جماعة احلشاشني 

الذين عاشوا في اسبانيا في 
القرن اخلامس عشر، ويقوم 

العلماء بإخضاع حفيد 
احلشاشني جلهاز يتدخل في 

)ذاكرته اجلينية( ليعود إلى 
املاضي ويشارك في القتال 
مع اسالفه )العرب( بالدفاع 

عن »السلطان محمد« 
وتنجح مهمته ويجلب ما 
طلبه منه فرسان املعبد. 
فيقوم رئيس املؤسسة 
التابعة لهم باإلعالن عن 

انتهاء العنف بقوله »مستقبل 
دون حشاشني« فيثور 

حفيدهم ويغتاله على مرأى 
من احلضور.

> > >
لن أشير إلى املغالطات 

التاريخية، فالفيلم خيال 
علمي ال يلتفت حلقائق 
التاريخ. بيد أني أشير 

مباشرة إلى الرسالة اخلطيرة 
التي يحملها الفيلم وهي 
تأكيده على أن »السلوك 

العنيف لدى االنسان يعود 
إلى أسباب جينية موروثة« 
فحفيد احلشاشني املتحدر 
من ساللة )عربية( عاشت 

في )األندلس( وتؤمن بعقيدة 
القتل )اسم الفيلم( هو مجرم 

قاتل في جميع األزمنة 
بسبب توارث جينات العنف. 

والالفت ان الفيلم ينتهي 
بعملية اغتيال من قال بقرب 
انتهاء العنف بقوله مستقبل 

دون حشاشني، والقصد 
دون عقيدة حترض على 

القتل!
> > >

هذا في الفيلم اخليالي 
أما في الواقع املعيش فقد 

أظهرت مراكز الرصد 
واستطالعات الرأي 

األوروبية في الشهور 
األخيرة تنامي ظاهرة 

»االسالم فوبيا« وان أغلبية 
الناس هناك يعتقدون »ان 

االشخاص من أصول مسلمة 
ال يندمجون في املجتمعات 
األوروبية ألنهم يرفضون 
القيم السائدة فيها وأنهم 

يشكلون خطرا يهدد سالمة 
تلك املجتمعات« علما بأن 

الفيلم يحمل اسم لعبة من 
العاب الڤيديو جيم معروفة 
ومنتشرة في سائر انحاء 

العالم، حولتها هوليوود إلى 
فيلم قد يحقق األوسكار! 

ومثلما يبدو فإن االحتقان 
ضد العرب بلغ درجات عالية 
ال تظهر على شاشات الرصد 

خاصة.

السايرزم

تنقسم احلرارة إلى نوعني، احلرارة 
التي تنتج عن التسخني بالنار 

الطبيعية أو الكهربائية واحلرارة 
التي حتدث عن طريق املواد التي 

نتناولها باألطعمة مثل الفلفل 
ومكوناته أو أي نبتة تسبب تلك 

احلرارة.
وقد أصبحت احلرارة تدخل في كل 

شيء في حياتنا، فهناك من يسلم 
بحرارة ومن خالل السالم احلار 

ستعرف حينها إن كان يحبك وعليك 
أن تبادله نفس احلرارة من مبدأ كما 

تدين تدان، فليس من املقبول أن 
تسلم علي بطرف أصابعك وتريد أن 

اقدم لك األحضان الدافئة.
حتى تعازينا في املناسبات 

احلزينة نطلق عليها من خالل ما 
نكتبه »تعازينا احلارة« وال أعرف 

ما املقصود بحرارة التعزية، 
هل نضعها بالفرن أم نسخنها 
بامليكرويف وهل سيقبلها من 
نقدمها له بحكم أن بعضهم ال 

يحب التسخني عن طريق األفران 
الكهربائية؟ 

أما األشواق احلارة فهذه قصة 
كبيرة تختلف من جنس إلى آخر 
وحسب قرب من تريد شوقه وان 

يبادلك تلك األشواق، ففي كثير من 
األحيان يريد البعض أن يوهمنا 

بأنه مت استقباله من قبل بعضهم 
بأشواق ولكنه ال يعلم أن اجلميع 
يعرف أنه يبيع الشوق احلار ملن 

يدفع أكثر وكم من شوق مت بيعه 
بفلسني إال ربع. 

حتى اننا حني جنلس في مكان 
شخص للتو قام من مكانه فإننا 
نقيس حالته املادية حسب حرارة 

مكانه فإن كان باردا فإننا نقول عنه 
»منتف« وال ميلك شيئا، وإن كان 

دافئا نقول عنه إنه غني ماديا، وقد 
جربت تلك الطريقة وجلست مكان 

أحد النواب الذي لم يكن ميلك شيئا 
ووجدت أن مكانه أكثر دفئا من 

البطانية التركية الفاخرة.
أدام اهلل أشواقكم ومشاعركم 

وتعازيكم الدافئة، وال دامت أماكن 
بعض نوابكم الساخنة التي تتحمل 

برودة الثلوج التركية. 

مجلس األمة بصدد إقرار قانون 
جديد يطلب من املُْقِدم على الزواج 

أن يستخرج صحيفة جنائية يرفقها 
مع أوراق الزواج، وهذا أمر جيد قد 
يحل جزءا بسيطا من مسألة الطالق 

املنتشرة بكثرة، ولكنه لن يحل 
املشكلة، فليست الصحيفة اجلنائية 

السبب الرئيسي في أغلب حاالت 
الطالق، فليس الكل لديه سوابق، 
لكن نسبة الطالق تزداد لعوامل 

كثيرة، أهمها العامل االقتصادي، 
فغالء األسعار واإليجارات وكثرة 
املتطلبات باإلضافة لألقساط قد 
أرهقت املتزوج حديثا، وجعلته 

حتت ضغط نفسي ومادي، ما فّجر 

الكثير من املشاكل بني األزواج 
بسبب كثرة الضغوطات، فمن باب 

أولى أن تفكر احلكومة واملجلس 
بحل املشكلة االقتصادية قبل إقرار 
قانون الصحيفة اجلنائية، إن كانت 

هناك نية لضبط حاالت الطالق 
املرتفعة، من خالل إيجاد حلول 

وطرق لتخفيف العبء عن املواطن 
حتى يتمكن من العيش بسالم، وأخذ 
نفس من ضغوطات احلياة واملعيشة.

ففي بريطانيا، عندما شعرت 
احلكومة أن العبء قد زاد على 

املواطن، قامت بالتدخل ومساعدة 
املواطنني، وبخاصة املقبلني على 
الزواج، حتى يتمكنوا من العيش 

بأقل الضغوطات. 
وهذا ما بتنا نراه عند اآلباء اآلن 
بالكويت، فمع إحساسهم بغالء 

اإليجارات وكثرة املتطلبات أصبحنا 
نرى الكثيرين يحاولون إيجاد بدائل 

ببناء شقق سكنية فوق بيوتهم 
حتى تستوعب أوالدهم املتزوجني، 

ولرحمتهم من اإليجارات الغالية، 
وهذا تفكير منطقي، ولكن ال 

يستطيع الكل توفيره أو من ميلك 
أوالدا كثيرين.

ومع تأزم الوضع وانعكاسه السلبي 
على املجتمع، فمن الواجب على 
احلكومة واملجلس إيجاد حلول 

بأقصى سرعة ممكنة.

ال أدعي أنني خبير في األلعاب 
االلكترونية لهذا اجليل ولكنني لست 

بعيدا عنها بالتأكيد، فأنا أتعايش 
معها يوميا وأشاهدها وأشهد آثارها، 
وأتعجب أميا عجب! وبالتأكيد الكثير 

يشاركني هذا العجب!!
حول من انتج هذا األجهزة ومن صمم 

هذه )األلعاب!( التي فيه؟
وما الشرائح التي يستهدفها؟

وكيف يلعب ابناؤنا هذه )االلعاب( 
التي ال تخلو من األسلحة بكل 

أنواعها اخلفيفة والثقيلة.. ومناظر 
القتل والدمار البشعة التي تصنعها.. 

وأصوات األلم والغضب والصراخ 
الناشئ منها..

أليس في ذلك صناعة لإلرهاب والقتل 
والعنف؟!.. فال نستغرب بعد ذلك 

عندما يحمل شاب في ريعان شبابه 
في أميركا مثال سالحا ويذهب لقتل 
زمالئه ومدرسيه في املدرسة، وآخر 

يقتل زمالءه باجلامعة وآخر يقتل 
زمالءه بالعمل.. فضال عمن يحمل 
السالح ليقتل املختلفني معه باللون 

والدين والهوية ال لشيء وإمنا لنزعة 
عدوانية مغروسة في داخله ال استبعد 

أن تكون هذه األجهزة وهذا االلعاب 
هي احد صانعيها واهلل املستعان.

أضف الى هذا وذاك ان أبناءنا وهم 
في عمر املراهقة وما قبلها يلعبون 

مع أشخاص نعرف بعضهم وال 
نعرف الكثير اآلخر منهم.. يجدونهم 

في هذا العالم االفتراضي الواسع 
والكبير الذي ال حتده حدود وال 

متنعه موانع واملجهول في نفس 
الوقت لدى الكثيرين منا مبن فيهم 

الالعبون انفسهم.
فأحيانا جتدهم يلعبون هذه االلعاب 

مع مجاهيل هذا العالم االفتراضي 
وقد يتلقون منهم قيما تتعارض مع 
قيمنا وسلوكيات تخالف أخالقياتنا، 
وقد يتلقون توجيهات وتعليمات من 

هذه االلعاب والالعبني فيها تخالف 
ثقافتنا وتدعوهم في مضامينها الى 

التمرد على واقعهم وعدم قبوله 
وتكون ردات فعلهم متسقة مع 

نفسياتهم التي يلعبون بها بهذه 
االلعاب، فتجدهم يتعاملون بعصبية 
وغضب مع من حولهم من اخوانهم 

وأولياء أمورهم فيصبح الغضب 
والعصبية واالنفعال سمات مالزمة 

لشخصياتهم.
أعود فأطرح مرة أخرى األسئلة التي 

ابتدأت بها مقالي: 
من صنع هذه األجهزة ومن أنتج 

ألعابها؟
وما الشرائح التي يستهدفها؟

وما القيم التي يريد ان يرسخها 
ويعززها فيه؟

ونريد باملناسبة معرفة آراء التربويني 
في مجتمعاتنا في كيفية التعامل 

معها بواقعية؟ واقعية التعامل معها ال 
رفضها بالكلية.

وحتى تأتينا اإلجابات الواقعية 
والعملية من املختصني التربويني، 
لذلك أدعو نفسي أوال وإياكم ثانيا 
إلى التعامل بذكاء وحكمة مع هذه 

التكنولوجيا الداخلة على مجتمعاتنا 
بقوة ومن انتجها ودفع بها إلينا 

وجعلها واقعا بيد أبنائنا، فننظم حال 
أبنائنا معها بالتالي:

٭ تخصيص أوقات محددة للعب 
فيها.

٭ تنظيم أوقات النوم والتأكيد على 
النوم املبكر وعدم السهر عليها.

٭ توجيه األبناء ما امكن لالبتعاد عن 
األلعاب العنيفة وإجراء حوار معهم 
إلى مخاطرها على نفسياتهم وعدم 

فائدتها لهم.
٭ إشغال األبناء بأشياء أخرى 

لقضاء وقت بها كالنوادي الرياضية 
أو األلعاب احلركية خارج البيت 
كالدراجات الهوائية وكرة القدم 

وغيرها.
٭ اجللوس معهم للحوار واحلديث 

حول أشياء تهمهم وتشجيعهم 
الستثمار أوقاتهم بالقراءة واالطالع 

وحتى مشاهدة البرامج التعليمية 
اجلذابة املوجودة بكثرة في األجهزة 

الذكية كاآليباد وغيره.
٭ قطع االندماج الكامل بهذه األلعاب 
كأن تطلب منهم ان يستقطعوا وقتا 

للراحة أثناء اللعب.
٭ حثهم على االلتزام بالصلوات 
بوقتها ومشاركتهم بتعلم وحفظ 

شيء من القران ففيه راحة وطمأنينة 
لنفوسهم وأرواحهم الغضة.

في اخلتام ندعو اهلل ان يحفظ اهلل 
أبناءنا وأبناءكم من كل سوء وأن 
يبعدهم عن مهاوي الردى.. آمني.

saad.almotish@hotmail.com

ali252a@hotmail.com

@awadh67
Awadh67Note@gmail.com

سعد المعطش 

علي الفضالة

عوض الفضلي

األفران البشرية 
اخلضراء

الصحيفة 
اجلنائية

الباليستيشن 
وصناعة اإلرهاب

رماح

إشارة

شذرات

Nermin-alhoti@hotmail.com

سلطان إبراهيم الخلف

د.نرمين يوسف الحوطي

رمبا يتساءل اإلنسان العربي ماذا جنى العرب من الدعوات القومية التي 
اجتاحت البالد العربية أثناء وبعد الفترة االستعمارية؟ فهذه الدعوات 

كانت ذات طبيعة عاطفية تعبوية ضد املستعمر وأصحابها كانوا من أبعد 
الناس عن الروح الدميوقراطية واحترام اإلرادة الشعبية يشهد على ذلك 

أنظمتهم الديكتاتورية القمعية التي أقاموها في بلدانهم والتي تسببت 
في ثورات الربيع العربي في بلدان القمع العربي. كان شعار اإلخوة في 
العروبة وباال على سورية فقد دخل حتت عباءة هذه األخوة الزائفة من 

كان يتربص بالقطر السوري الدوائر من األقليات التي يشهد التاريخ 
مبواقفها اخليانية للشعب السوري على مر األزمنة منذ دخول اإلسالم 

فيها وأثناء وبعد مغادرة املستعمر الفرنسي منها.
فباسم العروبة تسلمت األقلية الطائفية السلطة على حساب األكثرية 

املسلمة الغافلة بينما استغلتها األقلية في ترسيخ سيطرتها على اجليش 
واألمن وعلى مفاصل الدولة والتمتع بكافة االمتيازات املتاحة حتى 

استطاعت إخضاع األكثرية إلرادتها بالقوة كما رأينا ذلك في أحداث 
مجازر حماة التي ارتكبها نظام األقلية في ثمانينيات القرن املاضي. 

وبينما نظام األقلية يرفع شعار الصمود والتصدي العربي ويتفاخر 
باجليش العربي السوري كان يتقرب بخطى واسعة نحو النظام اإليراني 
الثوري وينفتح عليه حتى صارت سورية مرتعا لرجال الدين اإليرانيني 
يصولون ويجولون فيها ويتصدرون منابرها إلى أن حتولت إلى محطة 
دينية يزورها اإليرانيون الطائفيون على مدار الساعة. وزاد من التدخل 

اإليراني في سورية ثورة الربيع السوري ضد نظام األقلية الطائفي 
حيث ألقت إيران بكل ثقلها من أجل حمايته نظرا لقرابته الطائفية منها 

وقد وجد فرصته السانحة التي لن تتكرر في االنتقام من األكثرية حيث 
اعتمد سياسة األرض احملروقة والقتل اجلماعي بكل الوسائل العسكرية 

املتاحة خالل السنوات اخلمس املاضية يشهد على ذلك دمار حلب 
وتهجير املاليني من شعب سورية وقتل مئات األلوف منهم.

لقد جلب العروبيون على الشعب السوري الويالت عندما نسوا هويتهم 
اإلسالمية التي كانت رباطا أساسيا يجمع غالبية الشعب السوري املسلم 

بينما متسكت األقلية التي ال تتجاوز 5% برباطها الطائفي واستطاعت 
أن تضحك على هؤالء العروبيني بشعاراتها العروبية الزائفة. ولعل ما 
واجهه الشعب السوري من قتل وتشريد على أيدي هؤالء الطائفيني 

يكون درسا مفيدا لألجيال القادمة واحلاضرة في استيعاب أهمية الهوية 
اإلسالمية في متاسك الدولة العربية ذات الغالبية املسلمة، فالدولة التي 

ال تعني بهويتها الدينية هي دولة ضائعة فاقدة الهوية. وعلى العروبيني 
والعلمانيني العرب أن يتعلموا الدرس من األوروبيني وباألخص من 

املستشار األملاني السابق هلموت كول الذي أكد أن االحتاد األوروبي هو 
احتاد مسيحي رغم علمانيته ومتسكه بأملانيته. كم أنتم سطحيون أيها 

العروبيون والعلمانيون العرب وكم جلبتم ألوطانكم الويالت.
> > >

تصريح نتنياهو بأن الشاب الفلسطيني فادي قتبر الذي دهس اجلنود 
اإلسرائيليني كان متأثرا بأفكار داعش هو أكذوبة لن تنطلي على أحد. 

فلوال سياسة االضطهاد ومصادرة األراضي واالعتقال التي تطول حتى 
األطفال والقتل ألتفه األسباب واحلصار وهدم املنازل واقتحام املسجد 
األقصى واستفزاز املصلني فيه ملا فعل الشاب الفلسطيني فعلته. وقد 
أكد على ذلك الوزير البريطاني آالن دنكن بعد قرار األمم املتحدة إدانة 

سياسة االستيطان الصهيوني في األراضي احملتلة. يبدو واضحا أنه ال 
أحد بات يصدق أكاذيب الصهاينة حتى أقرب حلفائهم األمريكيني الذين 
سمحوا بتمرير قرار إدانة األمم املتحدة لسياسة االستيطان الصهيونية 

وهي سابقة لم تعتد عليها احلكومة األميركية. 

من املستحيل أال منتلك في مجتمعنا ودوائرنا احلكومية غير 
السلبيات، فالبد من وجود ولو بعض الشيء من األمل، وحتما  

توجد إيجابيات في وزاراتنا ومجتمعنا، وكما يقول املثل: »إذا 
خليت خربت«، نحمد اهلل على أنه إلى اآلن يوجد من أبنائنا وهم 

كثيرون إيجابيون ويقومون بعملهم من أجل التطوير وبناء 
الكويت لألفضل، إضاءتنا اليوم هي وقفة ما بني كل من وزارة 

الداخلية ووزارة التعليم العالي ولكن وقبل أن نخوض في 
إضاءتنا  وجب علينا أن نثني ومن ثم نقف لكي نكمل من حيث 

انتهينا: 
* الداخلية.. مع تغيير بعض احلقائب الوزارية كانت وزارة 

الداخلية من بني هذا التغيير، وكان أول قرار يصدر من الوزير 
اجلديد معالي الشيخ خالد اجلراح الصباح وزير الداخلية »حظر 

النشر واحملافظة على سرية العمل في الداخلية« قرار إيجابي 
100% ولكن هذه رسالة من ابنة الكويت ملعالي وزير الداخلية بأنه 
البد أن يفعل هذا القرار وال يقتصر فقط على الداخلية بل البد 
أن يتم اتفاق مشترك ما بني وزارات الداخلية والعدل واإلعالم 
ومن ثم يعتمد من مجلس الوزراء ويوافق عليه مجلس األمة 
باملنع واحلظر لنشر أي قضية لم يتم االنتهاء من إجراءاتها 

والعقوبة لكل وسيلة إعالمية سواء أكانت خاصة أو فردية أو 
شخصية إذا قامت بالنشر أو وضع صور أو تعليقات ألي قضية 

لم تنته من إجراءاتها القانونية والنيابية والقضائية، هذا ليس 
قمعا للحريات بل هو حفاظ على الكيان املجتمع.

* التعليم العالي.... كل الشكر لوزير التعليم العالي اجلديد 
د.محمد الفارس ملا ميتلكه من إيجابية يعمل بها من أجل اإلصالح 

والتغيير لكل السلبيات املتراكمة في أروقة التعليم العالي، وقفة 
نثني منها على موقف معالي وزير التعليم عندما اصدر أوامره 
لصرف بعض املستحقات املالية اخلاصة بطلبة املعاهد الفنية، 

علما بأن املتبقي منها سيصرف خالل األيام القادمة، ليس هذا 
فقط بل عندما علم د.الفارس بأن أحد املعاهد الفنية يقوم بعض 

موظفاته بغلق أبواب »احلمامات« مبفاتيح خاصة وجعلها ملكا 
خاصا لهن هنا أعطى أوامره ولم ينتظر شكاوى عنها والتحقيق 

فيها بل أعطى األمر بفتح جميع األبواب، ولكن رسالة من ابنة 
الكويت للدكتور محمد الفارس وزير التعليم العالي نأمل مبا 

متتلكه من إيجابية إلصالح ما أفسد بتطبيق القانون واللوائح 
ونخص املناصب اإلشرافية والعلمية سواء في اجلامعة أواملعاهد 
فعندما يطبق القانون واللوائح في األصرح العلمية سوف نرى 
أن الهرم التعليمي أخذ وضعه الصحيح كما عهدناه في السابق. 
* مسك اخلتام: قال تعالى: )وأحسن كما أحسن اهلل إليك وال تبغ 

الفساد في األرض إن اهلل ال يحب املفسدين(.. ڈ 
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