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من يقرأ أدبيات الثورة الفرنسية يعرف أنها كانت ثورة ضد الظلم وعدم 
املساواة، فقد كانت فرنس���ا قبل عام 1789 ترزح حتت وطأة حكم استبدادي 
مطلق، مجتمع طبقي تسيطر فيه طبقة النبالء التي كانت تستحوذ على كل 
ش���يء، في مقابل الطبقة البورجوازية الناشئة وطبقة البروليتاريا الكادحة 
والتي كانت تعاني ويالت السخرة والضرائب الفاحشة على الفالحني والعمال، 
األمر الذي حرك فالسفة التنوير أمثال مونتسكيو وفولتير وجان جاك روسو 
وغيرهم ممن أشعلوا شرارة الثورة الفرنسية ضد هذا الوضع البائس، فنادوا 
باملساواة واحلرية واإلخاء كمبادئ أساسية للثورة التي انطلقت في مثل هذه 
األيام من عام 1789، وكان من أهم نتائجها فصل السلطات السياسية واعتماد 
النظام اجلمهوري بدال من احلكم امللكي املطلق على املستوى السياسي، ومت 
القضاء على نظام السخرة والرق واستبداله بنظام رأسمالي متحرر من رقابة 
الدولة على املستوى االقتصادي، كما مت إلغاء االمتيازات االجتماعية التي كانت 
مخصصة للنبالء ومصادرة أمالكهم وأمالك الكنيسة، وأقرت مجانية التعليم 
وجعله إجباريا، وكذلك مجانية العالج لكل من يعيش في فرنس���ا، وشرعت 
العديد من القوانني التي أسست للعدالة االجتماعية واملساواة بني »البشر« على 
املستوى االجتماعي، فكانت ثورة إنسانية عم صداها أرجاء العالم، وأحدثت 

تغييرا هائال في معظم الدول الغربية خالل فترة زمنية بسيطة.
واليوم حني نتأمل ما يجري في فرنسا من عنصرية بغيضة وتناٍم لتيار 
اليمني املتطرف، نش���عر باخلطر واألس���ى على ذلك اإلرث اإلنساني اجلميل، 
ففرنس���ا اليوم تعامل كثيرا من مواطنيها بطبقية وتفاوت ال يقالن بش���اعة 
عن معاملة طبقة النبالء واإلكليروس إبان احلكم امللكي املس���تبد قبل ثورة 
1789، كما أن كثيرا من القيم اإلنس���انية التي لطاملا متيزت بها فرنس���ا بدأت 
بالتراج���ع حتى بلغت مع بعض املتطرفني فيها إلى درجة االنحطاط، فعندما 
تهاجم مجموعة من املتطرفني � وهم كثر � مقبرة في وسط باريس ويقومون 
بتدمير مقابر املس���لمني فيها وتكسير ش���واهد القبور وإتالفها بكل همجية 
وانحط���اط فإنهم بذلك إمنا يدمرون كل ما هو جميل في ذلك البلد، ويدمرون 
كل تلك املبادئ والقيم اإلنسانية التي أسستها الثورة الفرنسية وكانت فيها 

مصدر إشعاع للبشرية.
>>>

كنت في لندن خالل فترة تفجيرات محطات القطارات والباصات عام 2005، 
وكنت أتابع مقدار التراجع في القيم في كثير من الدول الغربية منذ أحداث 11 
سبتمبر، وكتبت وقتها مقاال أرسلته للكاتب الكبير فؤاد الهاشم يحمل تساؤال 
بسيطا من إنسان بسيط عاش في الغرب قبل وبعد تلك األحداث، وشهد عن 
قرب تراجع احلريات وقيم التسامح واملساواة االجتماعية، فتساءل: كيف لم 
ينتصر اإلرهاب؟ وقتها وضع األستاذ فؤاد الهاشم تعليقا على املقال قال فيه: 
ان ما يحدث من تراجع ما هو إال جولة أولى، وأن املعركة مستمرة وستنتصر 
فيها أميركا وأوروبا بقيمها اإلنسانية في النهاية. واليوم وبعد مضي أكثر من 
9 أعوام على تلك »اجلولة األولى« ترى هل اليزال أستاذنا الكبير فؤاد الهاشم 

يعتقد ان اإلرهاب لم ينتصر ولم يقتل في الغرب أجمل ما كان فيه؟
bodalal@hotmail.com

بلد صغير وعدمي التاريخ« هكذا وصف املتحدث باسم جلنة األمن القومي 
والسياسة اخلارجية في مجلس الشورى اإليراني غالم جاللي دولة اإلمارات 
العربية املتحدة الش���قيقة في معرض رده على تعليق السفير اإلماراتي في 
واش���نطن يوس���ف العتيبة حول امللف النووي اإليران���ي، رغم أن اإلمارات 
أوضحت أن تعليق العتيبة نقل بش���كل غير دقيق وجاء كتعليق شخصي 
على هامش مؤمتر غير رس���مي، إال أن السيد جاللي قام مبسح تاريخ دولة، 
بل إن تعليقه ذلك ينسحب على دول اخلليج كلها وال ينسحب على اإلمارات 
فقط، الوصف العنصري للخليجيني عامة حاضر لدى أصدقائنا اإليرانيني، 
وليته جاء من كاتب إيراني ال ميثل سوى نفسه أو حتى قاله بشكل شخصي 

ولكنه جاء بشكل رسمي ومعلن.
ميك���ن أن نكون أصدقاء إليران متى ما رأوا أن ما نقوله يصب في صالح 
سياس���تهم، ولكن عندما يرون أن ذلك يتعارض ُيخرجون من قبعة التعالي 

وصف »بلدان صغيرة وعدمية التاريخ« ويرموننا به.
شخصيا ال استطيع أن أقلل من شأن إيران كبلد أو كتاريخ، وإال ارتكبت 
خطيئة اجلهل كما ارتكبها جاللي، ولكنني أستطيع أن أقول ان دول اخلليج 
»حديثة التكوين سياس���يا وليس تاريخيا« حققت لشعوبها في عقود 4 ما 
لم حتققه إيران بنظاميها الشاهنشاهي واملاللي في ذات الفترة، وهذه حقيقة 

ثابتة.
 لس���ت ضد اإليرانيني في شيء فلي أصدقاء إيرانيون أعزهم وأحترمهم، 
ولكنني أتكلم عن أنظمة وسياسات، األنظمة اخلليجية قدمت أمنوذجا رائعا 
في التوازن العادل املعقول بني كونها ملكية وراثية وبني حكمها لش���عوبها 
وفق شرائع ودساتير متفق عليها دون أن تخل بها بشكل يضر بالعالقة بني 
احلكام واحملكومني، ولكل بلد من البلدان اخلليجية الستة ظروفه اخلاصة التي 
تأقلم معها سياسيا داخليا وخارجيا مبا ال ميس الشعب أو يدخله في دائرة 
الفقر املدقع. ولو أردنا أن ندخل في دهاليز التاريخ فس���تخرج دول اخلليج 
مع اإليرانيني بتعادل منصف، فهناك فرق بني حداثة التكوين سياسيا وبني 
وجود ش���عوب جزيرة العرب، وهو األمر الذي قام بخلطه الناطق الرسمي 

اإليراني عمدا.
وللتاريخ فقط الش���عب اإلماراتي ساهم في طرد املستعمر البرتغالي من 
جلفار في العام 1633 عندما شن البرتغاليون حملة استعمارية للسيطرة على 
مياه اخلليج، ولو لم يحدث هذا لكنا جميعنا اليوم نتحدث اللغة البرتغالية 
بطالقة، وكذلك أصدقاؤنا اإليرانيني وألصبحت البرتغالية لغتنا الثانية بدال 
من اإلجنليزية، ورمبا أقول لرمبا كان جد العب البرتغال كريستيانو رونالدو 

مندوبا ساميا في الكويت عام 1899.
واحلفريات األخيرة أثبتت أن أبوظبي كانت مأهولة بالسكان قبل امليالد 
ب� 4000 عام، فهنا احلديث عن »حداثة التكوين سياس���يا« ش���يء واحلديث 
عن الوجود التاريخي ش���يء آخر متاما، وأمتنى أن نركز على أن هذا اخللط 

ال ميارسه سوى اجلهال.
دول اخلليج وش���عوبها لم يهبطوا بطبق فضائي إل���ى هذه األرض، بل 
هم نتاج امتداد تاريخي بش���ري وإن تغيرت املسميات، ولكن وبأخذ قياس 
الوصف العنصري للسيد جاللي فإيران اليوم وبحدودها اجلغرافية احلالية 
هي »حديثة التكوين سياسيا« إذ ان إمبراطورية فارس أكبر من إيران احلالية 

ب� 7 مرات.
Waha2waha@hotmail.com

فرنسا بحاجة لثورة أخرى

محمد هالل الخالدي

نظرات

»صغيرة وعديمة التاريخ«!

ذعار الرشيدي

الحرف29

استحباب زيارة القبور

م.ضاري محسن المطيري

رياح التفاؤل

ال خالف بني املسلمني أن النبي ژ نهى 
عن زيارة القبور في أول دعوته اإلسالمية، 
وقيل في ذلك تعليالت كثيرة، قيل منها 
ما تفضي إليه من الشرك وذرائعه، حيث 
كان ألهل اجلاهلية صوالت وجوالت في 
االستنجاد بأهل القبور، واالستغاثة بهم، 
فأتى النهي خوفا على الصحابة في بداية 
إسالمهم أن تتعلق نفوسهم بأهل القبور، 
حيث لم ميض على إسالمهم وقت طويل، 
وقيل ألجل النياحة عندها، وقيل ألنهم 
كانوا يتفاخ���رون بها، كما ذكرت طائفة 
من العلماء في قول اهلل عز وجل »ألهاكم 
التكاثر، حت���ى زرمت املقابر« أنهم كانوا 

يتكاثرون بقبور املوتى.
لكن بعدما استقر التوحيد في نفوس 
الصحابة، وامتألت نورا، جاء نسخ النهي 
عن زيارة القبور إل���ى اإلذن والترغيب 
فيه���ا، كما جاء عن رس���ول اهلل ژ أنه 
قال »إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور 
فزوروه���ا«، وفي حديث آخر »فزوروها 
فإن فيها عبرة«، وفي حديث آخر »زوروا 
القبور فإنها تذكركم اآلخرة«، لذا ميكن 
إيجاز احلكمة من استحباب زيارة القبور 
بأن فيها إزالة ما في القلب من قس���وة، 
والتذكير باآلخرة، والعظة واالستعداد 
للموت بالعمل الصال���ح، باإلضافة إلى 

صلة الرحم.
ما ذكرته آنفا إمنا هو سعي إلزالة الغمام 
عن عوام املسلمني الذي نالهم تشويش 
املشوشني وخلط املخلطني من القبوريني، 
ممن يلبسون احلق بالباطل، ويستشهدون 
بنص���وص زيارة القب���ور على الطواف 
بالقبور واالس���تغاثة بأهلها، ويزعمون 
أن أهل السنة واجلماعة يحرمون زيارة 
القبور »كبرت كلمة تخرج من أفواههم«، 
بل أهل السنة مألوا مصنفاتهم وكتبهم 
في ذك���ر فضل زيارة القبور، ال الطواف 

بها أو شد الرحال إليها. 
> > >

 توف���ي املرجع الش���يعي فضل اهلل 
وبوفاته ُفقد أحد رموز االعتدال في املذهب 
الشيعي، وقد أفردت له »األنباء« جانب 
من اختيارات���ه الفقهية والعقائدية التي 
أرى فيها خطوة جيدة لوحدة املسلمني 
ولم ش���ملهم أورد بعضها للفائدة، فقد 
ذكر فضل اهلل في أحد لقاءاته »ان ش���د 
الرحال الى املراقد لم يرد فيه اي نص من 
قبل أئمة آل البيت«، وهذا يوافق ما رواه 
البخاري ومسلم عن أبي هريرة ÿ عن 
النبي ژ أنه قال »ال تشد الرحال إال إلى 
ثالثة مساجد، املسجد احلرام، ومسجد 
الرسول صلى اهلل عليه وسلم، ومسجد 
األقصى«، وكذلك »أفتى بالتحرمي حترميا 
مطلقا االساءة الى الصحابة وسبهم وبرأ 
السيدة عائشة رضي اهلل عنها من قضية 
اإلف���ك ألن اهلل برأها في ذلك، وال يجوز 
اتهامها أو اتهام أي من زوجات النبي ژ 
في هذا املوضوع، كما أنكر قضية كسر 
ضلع السيدة فاطمة الزهراء رضي اهلل 
عنها«، وفي إنكاره لهذه الرواية الشنيعة 
ينفي عن أمير املؤمنني علي بن أبي طالب 
املجاهد املقدام صفة اجلنب واخلور حيث 
تشير تلك القصة املزعومة أنه لم يستطع 
الدفاع عن زوجته وبنت رسول اهلل ژ 
كما يزعم اجله���ال باختالق هذه القصة 

امللفقة.
dhari0395@hotmail.com

املؤمن بحقيقة الدميوقراطية العادلة والهادفة وليست 
الدميوقراطية املزعومة دميوقراطية فرد العضالت وصراخ 
احلناجر ال ميكن أن يقتنع بأن هناك إعالما فاس���دا، ألن 
اإلعالم ما هو إال نتاج ألفكار متنوعة لعدة أفراد قد تكون 
إيجابية وقد تكون سلبية فالكل يعرض قضية يؤمن بها 

قد تتفق مع البعض وتختلف مع البعض اآلخر.
املهم أن هناك أمرا مطروحا للنقاش فيجب على اجلميع 
أن يسمعوا ورمبا ينتقدوا ولكن بآداب احلوار واألسلوب 
األمثل في النقاش حت���ى تتحقق املصلحة العامة وتعم 
الفائدة، أما التعصب األعمى واالنحياز لرأي بحيث ال يرى 
وال يس���مع سوى هذا الرأي، فهذه ليست طريقة للحوار 
والنقاش كما أنه ال ينبغي ملن يسمع رأيا بعينه أن يصفه 
بالفساد أو عدم الصالحية فهذه مدعاة للفوضى فلو أن كل 
واحد اتهم اآلخر بفساد رأيه وعدم صالحيته ملا استقرت 
االمور على حال، ولك���ن احلقيقة هي أن الكل يؤخذ من 
كالمه وي���رد فليس هناك أحد معصوم من اخلطأ ورمبا 
يعرض ش���خص ما املوضوع بطريقة ما ال تتناسب مع 
فهم طائفة من املجتمع وعلى النقيض جتد طائفة أخرى 

متقبلة للموضوع بصدر رحب وتفكير عقالني.
فاإلعالمي الناجح هو الذي يستطيع أن يخاطب الناس 
على قدر عقولهم ويس���عى لتق���دمي املعلومة بالطريقة 
املناسبة لهم في الوقت املناسب، ألنك لو تأملت حقيقة 
الوضع لوجدت أن كل األفراد الذين يتكلمون ويعرضون 
أفكارهم ما هم إال جزء من املجتمع الذي نعيش فيه حتى 
لو كانوا ينتمون إلى احلكومة أو من أفراد األسرة احلاكمة 
أو ممول���ني من قبلها فهم ف���ي النهاية جزء ال يتجزأ من 
الوطن الغالي ولهم احل���ق متاما في التعبير عن آرائهم 
وأفكارهم مادامت ال تتعارض مع تعاليم الدين أو عرف 

العادات والتقاليد التي تربينا عليها.
وللعلم فاحلوار والنقاش يعتبران اآلن لغة العصر 
ومن أجل التحاور بني جميع الدول فتحت هذه الدول 
ما يسمى بالسفارات وغيرها من الهيئات السياسية 
التي تنقل آراء وأفكار الدول األخرى بواسطة هؤالء 

السفراء املوجودين لديها.
A.alscnan@windowslive.com

� كادر القضاة.. أقر وصرف!
� كادر املهندسني.. أقر وصرف!
� كادر املمرضني.. أقر وصرف!

� زيادات املعلم����ني كويتيني ووافدين.. 
أقرت وصرفت!

� كادر النفطي����ني والبترولي����ني.. أق����ر 
وصرف!

أق����ر  � كادر احملقق����ني والقانوني����ني.. 
وصرف!

� زيادات الوافدين.. أقرت وصرفت!
� عالوات العاطلني واملس����ّرحني.. أقرت 

وصرفت!
� مصاري����ف غ����ذاء الهجان����ة.. أق����رت 

وصرفت!
� زيادات مساعدات الشؤون واإلعانات.. 

أقرت وصرفت!
� إعانات طالب املعاهد واجلامعات.. أقرت 

وصرفت!
أق����ر  الكويتي����ة..  اخلط����وط  كادر   �

وصرف!
� زي����ادة روات����ب املبتعث����ني.. زادت 

وصرفت!
� دعم املزارعني ومربي املواشي واحلرفني 

والصيادين.. زاد وصرف!
� زي����ادات عامة كغالء معيش����ة جلميع 

املوظفني العمومني.. أقرت وصرفت!
يا وطن����ي لقد أق����ررت وصرفت ملن ال 
يس����تحق أغلبهم وملن ال يعمل أغلبهم، وال 
يفعل، كل الكوادر والع����الوات والزيادات، 
وفوق ذل����ك جعلت لهم قان����ون البالد هو 
الواسطة واالستثناءات، وحتى هذه اللحظة 
لم نش����اهد ولم نر وياليتنا نرى ونشاهد 
هؤالء »الراثعني« بثروتك يقدمون لك كادر 
احملبة أو يزيدونها في أنفسهم التي ال ترى 
فيك سوى بقرة حلوب، ويبدو ولألسف ان 
هذه الرؤية ستبقى في أنفسهم حتى زوال 

ثروتك أو حتى املمات!
Mike14806@hotmail.com

أْخذ دون عطاء!

مخلد الشمري

رؤية

اإلعالم الفاسد

عبدالوهاب عبداللطيف السنان

ومضة

أجل إنه���ا مزحة العصر 
املقولة التي تتغنى بها وزارة 
التربية حول التطوير التربوي 
واإلستراتيجية التربوية وإال 
بربكم اشرحوا لي كيف ميكن 
حملامية ومهندس ومدير بنك 
أن يفقهوا في التعليم ليختاروا 
من النظري���ات التربوية ما 

يعمل على تطوير العملية التعليمية قبل ان يقوموا 
بتطبيقه���ا في الكويت، نعم هذا هو الوضع املعكوس 
عندنا حي���ث يبدو أن الوزارة وعلى مس���توى أعلى 
مسؤوليها مشغولة بتقسيم كيكة املناصب التربوية 
وتوزيعها على بعض املعارف أو احملسوبني على أولئك 
املس���ؤولني بغض النظر عن م���دى مالءمة تخصص 
املرشحني لتلك املناصب للعمل في التربية والتعليم.. 
ولتذهب العملية التعليمية هباء، وإال فما معنى أن تكون 
وكيلة الوزارة ش���خصية متخصصة في القانون وأن 
يكون الوكيل املس���اعد للتخطيط مهندسا مدنيا، وان 
يكون مدير تطوير التعليم مدير بنك، وما يدريك فقد 
جند غدا مدير املناهج شخصا ذا مؤهل في اإلطفاء، فكل 
شيء جائز في هذه الوزارة التي استبشرنا بإحداثها 
نقلة تعليمية عندما مت تعيني شخصية أكادميية على 
قمة هرمها الهيكلي، لكن سرعان ما تبني كم كنا واهمني 
فال رؤية تربوية وال تطوير تربوي، ويبدو أن الشغل 
الشاغل للوزارة اآلن هو اختيار من ال يصلح للميدان 
التربوي ليرأس قطاعاته فمن يتم تعيينهم على قمة 
املراكز التربوي���ة في الوزارة ليخططوا ويفصلوا في 
األمور التعليمية والتربوية أناس من جميع التخصصات 
إال التربية، وكأن هناك إصرارا على إقصاء وجتاهل أهل 
امليدان من التربويني س���واء داخل الوزارة او خارجها 
ممن افنوا عمرهم في املجال التربوي وخبروا مداخله 
ومخارجه ومتطلباته وأسسه وممن حصلوا على أعلى 
املؤه���الت في امليدان التعليم���ي والتربوي حيث يتم 
جتاوزهم لدى التفكير في شغل تلك املراكز واملسؤوليات 
التربوي���ة املتخصصة والتي ال يفهمه���ا إال أهلها. إن 

أحاديث بعض املس���ؤولني 
التربويني إضافة إلى ما يتم 
تداوله داخل أروقة الوزارة وما 
أشارت إليه األسئلة البرملانية 
كلها تشير وبشكل واضح إلى 
أن العملي���ة التعليمية تأتي 
في آخر اهتمام���ات الوزارة 
ولعل أبسط دليل على ذلك 
هو »حذف« قلب الوزارة ومصنعها الذي أوجد الوزارة 
برمتها بوزيرتها ووكالئها وإداراتها املختلفة من أجله 
وأقص���د به قطاع املناهج والبحث التربوي بعيدا عن 
مركز القرار التربوي ونفيه إلى منطقة مبارك التعليمية 
حتى وإن تواجد الوكيل املس���اعد املس���ؤول عن ذلك 
القطاع )وهي السيدة الفاضلة مرمي الوتيد( في مركز 
ال���وزارة، فإبعاد إدارات القطاع عن وكيلها املس���اعد 
يعرقل العمل ويؤخره، ه���ذا إذا افترضنا أن الوزارة 
تستشعر أهمية ذلك القطاع. وإال فإن ذلك النفي يحمل 
رسالة سياسية محددة مفادها أن ذلك القطاع احليوي 
يأتي في آخر اهتمامات الوزارة التي تسند ذلك اإلهمال 
املتعمد برفض النهوض بالقطاع ورفع مستوى أدائه 
وتزويده مبا يحتاج اليه من امكانات مادية وبشرية 
وازال���ة العوائق من امامه فهل يتم تصحيح االوضاع 
املعكوس���ة في الوزارة بهذا االسلوب؟ اما من يريد ان 
يتقدم بأفكار او اقتراحات لتطوير العمل في الوزارة فال 
يحظى باالهتمام الكافي من الوزيرة بالذات وان جترأ 
وطلب احلظوة مبقابلتها فقد تنتهي االربع س���نوات 
قبل ان يسمع ردا من معاليها يتيح له االلتقاء بها ان 
االوضاع بشكلها احلالي ال تبشر بنقلة تهيئ الكويت 
الن تك���ون مركزا ماليا كما نادى به صاحب الس���مو 
األمير وملا كان احلال هكذا فامس���حوا أيديكم باجلدار 
فال تطوير وال تعليم وال هم يحزنون. وأدعو اهلل حتى 
ال يعني طبيب مديرا لالمتحانات او طيار مسؤوال عن 
تدريب املعلمني فكل شيء يبدو ممكنا في هذه الوزارة 
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