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هذا العنوان املثير الذي يلفت النظر ليس 
)كويتيا( ال يخص جامعة الكويت، إمنا هو كتاب 
صدر ملركــز دالئل بعنوان »وهم العلمانية« 
كيف يتفاعل الطالب املتدينون في السياق 
اجلامعي في مدينة »مانشستر« التي أحبها 
وسبق أن زرتها وكتبت عن جامعاتها العريقة؟

د.ليديا جني ريد قدمت هذا الكتاب )أطروحة 
دكتوراه( في علم االجتماع بجامعة مانشستر 
- كلية الدراسات اإلنســانية في عام 2014، 
الكتاب يوضح صورة جلية للجو السائد في 
بريطانيا خاصة للطلبة ذوي اخللفية الدينية!
ومدى تأثرهم باجلو العلماني الذي يتيح 
الفرصة ملواجهة اإلحلاد اجلديد الذي بدأ ينتشر 
إعالميا ودعائيا في السنوات األخيرة، )وقد 
كنت أحسب أن املوضوع هذا خاص بنا نحن 

في املجتمع العربي واإلسالمي(!
قرأت الدراسة العلمية ومؤشراتها، السيما 
في إعطــاء رؤية خاصة بالطلبة وتفاعالتهم 

املتوقعة في تلك األحوال!
أطروحة الدكتورة ليديا جني ريد كشفت 
حقيقة تفاعل الطالب املسلمني واملسيحيني 
واليهود في أرض اجلامعة، وفيما إذا كان ملثل 
هذه البيئة حتديات إلميانهم أو أنها معززة له، 
وذلك فيما يتعلق باملساقات الدراسية والتفاعل 
مع الزمالء واالشتراك في اجلمعيات الدينية 
أو الهيئات الدينية.. واضح أن القضية مو بس 

عندنا، هم كذلك مشغولون بها!
لقد كشفت الدراسة )حجم اإلحلاد اجلديد( 
وهو سمة مرتبطة مبجموعة من الكتاب الذين 
 Richard )يتبنون اإلحلاد وهم )ريتشارد دوكنز

Dawkins ودانيل دينيت 
Daniel Dennett وسام 
 Sam Harris هاريــس
وكريســتوفر هيتشنز 
 Chrstopher Hitchens
وقد اتفق هؤالء جميعا 
على أن )الدين ال عقالنيا، 
خاطئ، محّمل بالشرور( 
ويوصــف ريتشــارد 
دوكنز كثيرا بأنه الداعية 
الرئيسي لإلحلاد اجلديد!
وقــد أظهــر دعمه 
للجمعيــة اإلحلادية في 
جامعة )كوليج لندن( في 
خالفهم مع احتاد الطلبة 
على رفع صورة رسوم 

متحركة ساخرة على حسابهم في »فيسبوك« 
خاصة وأن البحث يشكل أساس هذه األطروحة 

أجري بني عامي 2011 - 2013.
وتبقى احلقيقة أن املرحلة الطالبية دائما 
مستهدفة ألنهم الشريحة التي متثل املستقبل!
٭ ومضة: في التصفح العميق للكتاب وفكر 
املؤلفة جند أنها حتاول تسليط الضوء على 
حقيقة التخبط املادي واإلحلادي والشكوكي، 
وكيف يتعامل الطلبة من أهل األديان )إسالم 
- يهودية - مسيحية( مع تلك األوضاع خاصة 
في سيطرة العلمانية على املجتمعات الغربية، 
وهذا بالضبط ما يجعلنا نقول إن لكل مجتمع 

تأثيره على صاحبه وفكره!
احنا اليوم عندنا چم فئة، األولى رجعت إلى 
الدين، والثانية أحلدت، والثالثة نزعت احلجاب!
إن نظرتنا جميعا كعرب ومسلمني الذين 
ينظــرون إلى األمر من خــارج املجتمعات 
األوروبية )نظن( أن اجلامعات )بيئات علمانية(!
وإنها رغم شيوع هذا االفتراض، إال أنه 
ال تظهر أي عالمة تشير إلى تراجع النشاط 

الديني في احلرم اجلامعي!
مردُّ هذا الفشل إلى نظرية العلمانية وازدياد 

التعددية الدينية!
ومن ينظر إلى األوضاع اجلامعية األوروبية 
يجد اشــتباكات بني اجلمعيات املســيحية 

واحتادات الطلبة!
وكذلك بني اجلمعيات اإلسالمية واإلحلادية، 

خاصة بعد تنمر اليمني األوروبي املتطرف!
ولهذا، سرعان ما تتدخل اإلدارات اجلامعية 
الواعية لوقف هذه املواجهات ما بني )املسلمني 

واملسيحيني واليهود(!
هناك )توتر عام( في كل جامعات أوروبا 
نتيجة توتر األديــان ومجموعاتهم الدينية 
النشطة، خاصة أن األكثر انتشارا يكون بني 

اجلمعيات املسيحية واإلسالمية!
وهو توتر بني املؤمنــني وغير املؤمنني 
خاصة عند احلوار ما بني الطالب املتدينني 

واإلحلاد اجلديد!
إن حجج امللحدين اجلامعيني اليوم في 
أوروبا وبريطانيا على وجه اخلصوص في 
هذه النقاط: التطور كدليل على عدم وجود 
اهلل، الرغبة في إزالة الدين وانتقاد املتدينني 
والدين كمصدر للسلوك السلبي والعنيف، 

األخالق ابتدعها البشر.
٭ آخر الكالم: احلمد هلل أن قوائم الطلبة في 
جامعاتنا مرتبطة بالديــن، وأغلبية طلبتنا 
يحاربون اإلحلاد إال قلة ركبها الشــيطان 

وأغواها وبدأت تتفاخر بهذا اإلحلاد!
٭ زبدة احلچي: الكتاب يشــّكل مراجعة في 
األدبيات للواقع املعيش والتحديات التي تواجه 
الطلبة املتدينني في اجلامعة، وهذا طبعا جزء 
من جدال طالبي واسع يتعلق بالتفاعل بني 

الدين واحلداثة!
في الكويت رغم نشاط العلمانيني املتزايد 
خليجيا أيضا، إال أن تأثيره محدود ألن إطالق 
شبهة العلمانية على الشخص ال تزال مكروهة 
ومرفوضة إال قلة يعلنون علنا انتماءهم لها 

إضافة إلى ما يسمون عبدة الشيطان!
هناك دين متزايد في العالم من كل األديان، 
خاصة في املجال الشعبي، وهناك من يقدس 
معتقداته كما فعل رجال 

العلمانية!
يعــني طلبــة  اهلل 
اجلامعة، فهناك الكثير من 
البالونات والنظريات التي 
حتاصرهم، خاصة اليوم 
في قضية علم الوجود: 
نظريــة  أو   Ontology
.Epistemology :املعرفة

ما أحوج اجلامعات 
في العالم كله إلى تطبيق 
السياق املؤسسي العلمي، 
وقــد علمتنا احلياة أن 
اجلامعة حتــد للمعتقد 

الديني أو محفز له.
إننا في زمن )تشوش 

احلدود بني الدين واإلحلاد(!
واضح لي ســبب هذه األطروحة وهما: 

)الدين - العلمانية(!
الفعلي  التطبيق  واستكشاف كيفية 
للعالقة بني االثنني في سياقات مختلفة 
ومن خالل وجهات نظر الطالب اجلامعيني 
من خلفيات )إسالمية - يهودية - مسيحية( 
وقد توضح للباحثة أن السياق املؤسسي 
الفردي يقوم بدور مهم في كيفية تدبير 

القضايا الدينية في احلرم اجلامعي!
لقــد آن األوان أن يكــون )احلرم 
اجلامعي( محيّدا وبعيدا عن التسييس!

فــإذا كان عند الغــرب )العلمانية - 
والدين( مفهومان غالبا ما يظهران في علم 
االجتماع بكونهما متعارضات متعاكسة 

وهذا يحدث االنقسامات!
هذا ما يواجهه الطلبة في مانشستر 

من حتديات قادمة!
أما نحن فالنزال بخير من هذه الناحية 
غير أنني أمتسك كتربوي بأهمية )عدم 
تســييس احلرم اجلامعي حتى نضمن 
خريجــني على جانب كبيــر من العلم 
والتخصص( بعيدا عن اإلحلاد والسياسة!
لنجعل احلرم اجلامعــي بعيدا عن 
املنغصات، وليكن طلبتنا قادرين على 
التمييــز ودمج إميانهم مع مســاقهم 
الدراسي ومســتقرين في معتقداتهم 
الدينية ودعونا نعلم كثيرا ونربي قليال 
كما نفعل، وآن األوان أن نعكس األمر.. 

في أمان اهلل!

ومضات

الطالب »املتدينون« 
في اجلامعة!

y.abdul@alanba.com.kwيوسف عبد الرحمن

الكندري: اجلميع 
يشهد لصاحب 

السمو وللكويت 
باخلير واإلنسانية

عبر رئيس قسم املساهمني 
والعالقات العامة في جمعية 
والقريــن  الكبيــر  مبــارك 
التعاونية عبدالرزاق الكندري 
عن ســعادته البالغة بعودة 
صاحب السمو األمير الشيخ 
صبــاح األحمــد، إلــى أرض 

الوطن ساملا معافى.
وتوجه الكندري بالتهنئة 
الســمو األمير  إلى صاحــب 
الشــيخ صباح األحمد وإلى 
ســمو ولي عهده األمني وإلى 
سمو رئيس مجلس الوزراء 
النائــب األول وإلــى  وإلــى 
السياســية وجلميع  القيادة 
أبناء شــعبنا بهذه املناسبة 
العزيزة على قلب كل كويتي 
وكويتية وكل مقيم معنا على 

هذه األرض الطيبة.
وقال الكندري إن املواطنني 
على اختالف فئاتهم وأعمارهم 
اجتمعوا علــى حب صاحب 
السمو والوالء له نظرا حلكمته 
الكبيرة وألنه والد للجميع، قاد 
مسيرة الكويت نحو التقدم في 
جميع املجاالت وجسد معاني 
العطاء واخلير، فشهد القاصي 
والداني له وللكويت باخلير 
واإلنسانية وهذا ميثل فخرا 
لنا جميعا، سائلني اهلل العلي 
القدير أن يبقى ســموه ذخرا 
لنــا وأن ينعم علــى الكويت 
نعمة األمــن واألمان في ظل 

قيادته احلكيمة.

عبدالرزاق الكندري

»الشامية والشويخ« تذبح 1000 خروف احتفاء بعودة أميرنا

محمد راتب

أعلــن رئيــس مجلــس 
اإلدارة في جمعية الشامية 
والشويخ التعاونية صالح 
الذيــاب إراقــة دمــاء ١٠٠٠ 
خــروف احتفــاال بعــودة 
صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد، حفظه اهلل 
ورعــاه، الــى أرض الوطن 
ساملا معافى، مشيرا إلى أنه 
ســيتم التوزيع ابتداء من 
اليوم األحد وحتى الثالثاء.
وذكر الذيــاب ان الذبح 
مت في مسلخ الري بحضور 
الشــؤون  وزارة  ممثلــي 
االجتماعية والعمل وشركة 
املواشــي وأعضاء مجلس 
اإلدارة، حيث قامت الشركة 
مشكورة بتقدمي التسهيالت 
الالزمة وتوفير األعداد كاملة 
الذبائح شــكرا هلل  لتكون 
تعالــى علــى نعمــة عودة 
صاحب الســمو األمير الى 
الكويــت بتمــام الصحــة 

والعافية.

بشكر اهلل تعالى من خالل 
ذبــح ١٠٠٠ خروف احتفاال 
بالعودة امليمونة واملباركة.
ســنقوم  اننــا  وبــني 
بالتوزيع ملدة 3 أيام تبدأ من 
اليوم األحد، بحيث يجري 
توزيــع كوبونات التســلم 
مــن ٩:3٠ صباحا وحتى ١ 
ظهرا، ومن 3 الى 5 مســاء، 
في مركز شباب الشامية ق8، 
مبينا ان كل صاحب بطاقة 
عائلة سيحصل على نصف 
ذبيحة، عبر سيارات التبريد 

كلها، مبينا ان عودة صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح 
األحمــد الــى البــالد أعظم 
فرحة وأغلى هدية انتظرها 

اجلميع.
وتابع ان الكويت تعيش 
أجمل أيامها وأحلى أعيادها، 
فالفرحة والبسمة ال تفارق 
الوجوه واجلميع يهنئون 
بعضهــم بعضــا بعــودة 
صاحب الســمو، فهذه هي 
أبناؤها  الكويــت وهــؤالء 
الذين ميثلون جسدا واحدا 
يحيــا على حبهــا والوفاء 

لقادتها.
وزاد بورسلي: ان مشاعر 
احملبة التي رأيناها تعكس 
الكويتي  الشــعب  أصالــة 
والتفافه حول صمام أمانة 
أمير اإلنسانية الذي حفظ 
الكويت  بحكمتــه ســيادة 
وسط محيط إقليمي ملتهب 
وأجواء عاصفة من اخلالفات 
السياسية، لتكون الكويت 
بقيادته احلكــم بني الدول 

والباب الواسع للجميع.

اخلاصة بشركة املواشي.
أما عضو مجلس اإلدارة 
ورئيــس اللجنــة اإلدارية 
واملاليــة راشــد بورســلي 
بــه  فقــال: إن مــا قامــت 
جمعية الشامية والشويخ 
التعاونية ليس مســتغربا 
لكونهــا تعيــش فــي قلب 
احلدث وحترص على تعميق 
االنتماء والشعور الوطني 
القيــادة احلكيمــة  جتــاه 
والرشــيدة، وهذه املبادرة 
األولى على مستوى الكويت 

الذياب: التوزيع ملدة 3 أيام ابتداءً من اليوم وحتى الثالثاء

صالح الذياب وراشد بورسلي وأسامة بودي وعبدالهادي بولند خالل االجتماع

صالح الذياب ونواف اليتامى وعلي املطيري وسعد الرشيدي

أسامة بودي مع صالح الذياب وراشد بورسلي

بدوره، قال رئيس اللجنة 
اليتامى  االجتماعية نواف 
ان االســتعداد والتحضير 
الســتقبال عــودة صاحب 
السمو األمير قد مت قبل فترة 
مــن الزمن، وعقــد اجتماع 
التنفيــذي  الرئيــس  مــع 
املواشــي أســامة  لشــركة 
التنفيذي  بــودي واملديــر 
للتسويق واملبيعات احمللية 
عبدالهادي بولند بحضور 
رئيس مجلس إدارة جمعية 
الشامية والشويخ التعاونية 
صالح الذياب وعضو مجلس 
اإلدارة رئيس اللجنة اإلدارية 
واملالية راشد بورسلي، حيث 
قدمت الشركة ما نحتاج إليه 
ومتت عملية الذبح بسالسة 

وسهولة.
وأشار اليتامى الى اننا في 
جمعية الشامية والشويخ 
التعاونية، اول جمعية على 
مستوى الكويت تقوم بهذا 
العمل الوطني بامتياز فهو 
مفخــرة للجمعية ان تقوم 
باستقبال عودة والد اجلميع 

اليتامى: نصف ذبيحة لكل بطاقة عائلة والتوزيع في مركز شباب الشامية عبر سيارات شركة املواشي
بورسلي: مبادرة غير مسبوقة على مستوى الكويت واجلمعيات التعاونية ابتهاجاً بحكيم السياسة الدولية

عيسى القالف

»مشرف« تطرح »بطاقة ذوي الهمم«
التعاونية  طرحت جمعية مشــرف 
الهمم«، وهي بطاقة تعنى  بطاقة »ذوي 
بذوي االحتياجات اخلاصة، تتيح حلاملها 
احلصول على خصم 25% على املشتريات 
الشهرية من الســوق املركزي وجميع 
األفرع التابعــة للجمعية، ومبا ال يزيد 

على 100 دينار شهريا.
وقال رئيس جلنة العمل االجتماعي 
في اجلمعية عيســى القالف: ان الهدف 

من هذه البطاقة هــو متييز هذه الفئة، 
ومنحهم اســتثناء ليدركوا أنهم جزء ال 
يتجزأ من املجتمع، مؤكدا أن »مشــرف 
تتبنى األفكار واملقترحات التي من شأنها 
أن تعود بالفائدة على هذه الفئة«، مطالبا 
»اصحاب هذه الفئــة مبراجعة مجلس 
االدارة في مشرف الستخراج هذه البطاقة 

واالستفادة من مميزاتها«.
وتابع القالف قائال: »مجلس اإلدارة 

يولي هذه الفئة اهتماما، ويســعى الى 
منحها أفضل اخلدمات، عبر طرح العروض 
واألنشطة التي تتيح لذوي الهمم املشاركة 

والتعبير عن مواهبهم وأفكارهم«.
وأكد القالف ان مجلس االدارة يبحث 
عن كل جديد خلدمة املساهمني وإرضائهم، 
حيث ان »مشرف« حريصة على تلبية 
متطلبات مساهميها وأهالي املنطقة مبا 

يلبي الطموح.


