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ش���كرا من القلب رس���الة نوجهها إلى سمو رئيس مجلس 
الوزراء الش���يخ ناصر احملمد الصباح، الذي أغلق الباب أمام 
اإلشاعات والتكهنات حول التعدي على مناهج التوحيد وحب 
آل البيت والصحابة، وأخرس أفواه املغرضني، وقطع الطريق 
أمام مشعلي الفنت الطائفية، شكرا من القلب لترسيخه احترام 
القانون في عدم تداخل الس���لطات، وتعدي البعض على أمور 
حتتاج إلى مختصني ومربني، فليس���ت قضية تعديل املناهج 
الدراس���ية قابلة للترضيات السياسية التي ال تراعي مصلحة 
الوطن وال الدين، شكرا من القلب فوطننا بخير ولن نيأس منه، 

فصوت العقالء دائما فيه يعلو بحمد اهلل.
حقيقة ال ميكن أن يفهم من مطالبة البعض السابقة بإلغاء 
سؤال سب الصحابة إال التصريح غير املباشر بسبهم والتطاول 
عليه���م، وهذا اس���تنتاج ال ميكن أن يختلف علي���ه اثنان وال 
يتناطح فيه تيسان كما يقال، بالطبع نستثني من ذلك السؤال 
البرملاني الغريب العجيب، الذي متت صياغته ممن يدعي التمدن 
والتحضر والثقافة والشهادة العالية، ويرتدي رداء الليبرالية 
واالنفتاحية والعقالنية، ويتفلسف مبفهوم االقتصاد واملادة، 
فالسؤال يستفسر عن اإلجابة النموذجية لسؤال اختبار بعض 
مدارس التربية »مب تنصح زميلك وهو يس���ب صحابة رسول 
اهلل ژ؟«، يعني ال الثقافة وال العلم وال مفهوم الليبرالية دعا 
صاحب السؤال إلى معرفة اإلجابة البديهية، وإدراك أن أخطر 
م���ا يهدد املجتمعات والدول هو ع���دم مواجهة ثقافة الكراهية 

والسباب.
أخي���را، أقولها وبكل صراحة، واللي يزعل يزعل، فما أقوله 
ما هو إال رأيي ورأي الكثيرين فيما أظن، ليس للنساء حق في 
الفخر مبا وصلن إليه، وخاصة فيما يسمى باحلقوق السياسية 
املزعومة، ألننا ال نزال إلى يومنا هذا جنني شؤم وصول املرأة 
إلى املجلس واحلكومة معا، فاصطفافهن الطائفي حاضر على 
الدوام، ومساوماتهن ظاهرة للعيان، وغفلتهن عن األهم وعن 
حق���وق املرأة الكويتية ربة البيت واضحة ال حتتاج إلى مزيد 
جدال، وأما احلدي���ث عن جانب ضعف املرأة فحدث وال حرج، 
فقد رأينا من أعياها البكاء، ليس للكويت بل نصرة لنفس���ها 
وحسب، ورأينا من أثرت عليها الضغوط النيابية لتقرر تغيير 
بعض ثوابت ديننا في مناهجنا الدراسية، وصدق الرسول ژ 
»لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة« رواه البخاري في صحيحه.
dhari0395@hotmail.com

دار حديث بيني وبني أحد األصدقاء عن دور السينما واثرها 
عل���ى املجتمع، فذكر أن الذهاب إلى دور الس���ينما أمر محرم ال 
يجوز، فقلت ملاذا ال يتم إنتاج أفالم س���ينمائية أو مسلس���الت 
درامي���ة حتتوي على قيم مفقودة في املجتمع حاليا، وان الدين 
ال يق���ف ضد التجديد وتطوير احلياة املدنية، بل وحتى حقوق 
اإلنسان في اإلسالم كان لها دور كبير، وحتى اإلبداع العلمي أو 
التقني، بل ويج���ب أن يكون اخلطاب الديني في املقدمة وليس 

في املؤخرة، فما املانع في كل هذه األمور؟
فتخيل معي لو أن اخلطاب الديني كان يبذل في إصالح املجتمع 
والدعوة إلى املجتمع املدن���ي والعدالة االجتماعية، والدفاع عن 
حقوق املظلومني، واالهتمام بوسائل التكنولوجيا، وإنتاج األفالم 
الس���ينمائية واملسلسالت الدرامية التي حتتوى على قيم ديننا 
اإلس���المي احلنيف، بقدر ما بذل في الدعوة إلى االلتزام بالسنن 
وصيام النوافل، ماذا سيكون عليه حال املجتمع، بال شك سيكون 
هناك تأثير كبير ومآثر في نفس الوقت، فهذا هو الذي يجب أن 
ينادي به املثق���ف الديني، أعتقد أن من احلكمة والعقل محاربة 
الوسيلة الدونية الهابطة بوسيلة راقية، واآلن بدأ اإلعالم يشكل 
القي���م االجتماعية للمجتمع، خاصة لدى األطفال، يجب أن نعي 

ذلك جيدا.
أعتقد أن قصور اخلطاب الديني، بعدم وجود مجسات تتحسس 
أماك���ن اخللل في املجتمع هو ال���ذي أدى إلى هذه الفجوة، وهو 
الذي أوجد بعض القيم السلبية في مجتمعنا، فتجد من يتمارض 
ويأخ���ذ إجازة طبية بقصد الذهاب إلى العمرة، ونقرأ األحاديث 
التي تدعو إلى الرفق في التعامل واإلحسان إلى اجلار واالهتمام 
بالنظافة ومع األسف يدخل إلى املنزل مكفهر اخللقة، ويتعامل مع 
الناس بتعامل جاف غليظ، ويسيء إلى اجلار إساءات ممجوجة، 
ويجب علينا أال نظلم الدين اإلسالمي احلنيف بشخصية املتدين 
احملافظ، ولنقرأ جيدا في سلفية الصحابة رضوان اهلل عليهم، 
عندما كان اإلنس���ان املتدين فهو متازج وتقارب الدين باحلياة 

املدنية. 
إننا بحاجة اليوم إلى خطاب ديني ميتزج بروح العصر، ويكف 
عن الش���حن العاطفي، ويأمر ببناء املصانع ويحث على العمل 
اجلاد، وأن يحاكي الواقع احلالي، وينظر إلى مش���اكل املجتمع 
بروح العصر، ويطرحها بكل صراحة وجرأة، من تفكك أس���ري 
وطالق ومخدرات وجرائم ونقص القيم وغيرها من مشاكل تنخر 
باملجتمع نخرا، ويجب أن يتحسس اخلطاب الديني آهات وهموم 
الناس ويكون قريبا منهم، ومبعنى آخر ان يخرج من املس���اجد 

ويرى ما يدور باألسواق والدواوين وغيرها من أماكن.
إننا بحاجة خلطاب ديني متزن ومتوازن، ويتوقف عن الصدمة 
احلضاري���ة ويتحول إلى فكر البناء والعم���ل، وأن يعيد الفهم 
الصحيح من خالل الشريعة اإلسالمية السمحة، وأن القيم املدنية 
يجب أن تكون من األولوي���ات، وأن الفجوة بني الدول املتقدمة 
والدول اإلسالمية جدا كبيرة، ويجب تقليل هذه الفجوة بالفهم 
الصحيح، وهناك دول يحسن أن نقتدي بها خاصة ماليزيا، حيث 

ان لديها من العبر الشيء الكثير.
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ال تيأس من وطنك
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تجديد الخطاب الديني

عبدالعزيز الكندري

وجهة نظر كوني س����نيا س����لفيا أستسقي فكري 
ومنهجي الديني من أئمة أهل السنة وعلى 
رأسهم شيخ اإلسالم املجدد الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب، رحمه اهلل، الذي أشرف بأنني 
وهو من أس����رة واحدة، لذلك أعتقد أنني 
أكون على طرف النقيض من مذهب اإلمام 
السيد محمد حسني فضل اهلل رحمه اهلل 
على مقياس الفرقة التي عصفت ومازالت 
تعصف باألمة اإلسالمية املشتتة على كل 
حال، لكنني أرغب في أن أسجل هذه الشهادة 

لهذا الرجل رحمه اهلل.
فقد عاش السيد فضل اهلل منذ نعومة 
أظفاره وحتى توف���اه اهلل رجال يجمع 
بني املس���لمني ويصلح ذات بينهم عبر 
كثير من األمور، فلم يكن رحمه اهلل فظا 
وال غليظ القلب وال سليط اللسان على 
من يخالفه س���واء من أهل السنة أو من 
أتباع أهل البيت، بل ساهم في العديد من 
املساهمات التي كان لها وقع السحر على 
األمة اإلسالمية جمعاء، فلقد تناول قضايا 
لطاملا اعتبرها الشيعة من املسلمات في 
مذهبهم فأنكر مسألة كسر اخلليفة عمر 
بن اخلط���اب ÿ وأرضاه ضلع فاطمة 
بنت محمد س���يدة نساء العاملني رضي 
اهلل عنها وصلى اهلل وسلم على أبيها، 
وهو من حرم أي فتنة بني أهل الس���نة 
والش���يعة، وهو من فتح موائد اإلفطار 
الرمضانية أمام جماعة املسلمني بشقيها 
السنة والشيعة، وهو الذي أوجد أسسا 
للتقريب بني السنة والشيعة، وهو نبراس 
مستنير ودليل عجيب وحجة واضحة 
وقوة راسخة وعالمة واضحة في جبني 

األمة اإلسالمية.
وبوفاته فقدنا نحن أهل الس����نة ذلك 
امل����الذ املقرب وتلك الش����خصية املجمعة 
التي كنا ننظر اليها بعني احلب واالحترام 
حتى ولو اختلفنا مع����ه، لكننا كنا نعلم 
ماهية هذا الرجل الرمز، لقد فقدنا صوت 
العقل بال ريب وفكر احلكمة التي كان فضل 
اهلل يسبح ويعوم في بحورها، وال أعتقد 
أن مثل هذا الرج����ل جنده اليوم في ثنايا 
هذا التمزق والتش����تت الذي تعيشه األمة 
اإلسالمية فقد كان فضل اهلل رجال يتوافق 
عليه جميع أطياف املسلمني بشتى مذاهبهم 

ومشاربهم.
ومبوته علين����ا أن نعتبر ومنتثل مبا 
بش����ر به هذا الرجل وهو التقريب بني أمة 
اإلسالم الناطقني بالشهادتني أصحاب القبلة 
الواحدة، ومبوته يجب أن نتوقف كثيرا على 
ماذا قال وفيم أفنى عمره رحمه اهلل، فتماما 
حني كان موت احلسني بن علي رضي اهلل 
عنهما عبرة للمسلمني يجب أن يكون بوفاة 
فضل اهلل اعتبار وعظة، فاألول خرج وقتل 
ليوحد بني صفوف املسلمني، والثاني عاش 
ومات على نفس السبب واملنهج والطريق 
فما بال هذا التاريخ يجدد نفسه، فيا فضل 
اهلل من قلب مؤمن أدع����و لك رب البرية 
أن يتغمد روحك في رضوان منه ورحمة 
ونس����أل اهلل أن يواسينا نحن أهل السنة 

على رحيلك.
F_alnashwan@hotmail.com

أمة كان منها 
حسين فضل اهلل!

فايز سالم النشوان

رؤية واضحة
»يسر فريق )...( للتسويق 
الطلب���ة اجلامعيني  تعري���ف 
الراغب���ني في إج���راء البحوث 
والدراسات والتقارير في مجاالت 
العلوم االجتماعية واإلنسانية 
أو  واإلعالم واالقتصاد واألمن 
أي مج���ال يرغب في���ه الطلبة 
بأننا نقوم بعمل هذه البحوث 

والدراسات وذلك بعد عرضها على فريق الباحثني وحتديد 
إمكانية تنفيذها، فعلى الطلبة الراغبني مراس���لتنا عبر 
العنوان )...( وسيجدون كل الدعم واملساعدة وبأسعار 
في متناول اجلميع، والعرض س���ار للطلبة اخلليجيني 

والعرب. مع حتيات فريق )...( للتسويق«.
هذا اإلعالن التجاري »الوقح« يوزع علنا على سيارات 
الطلبة وفي كل زاوية م���ن كليات اجلامعة والتطبيقي 
وعلى مرأى من املسؤولني واألساتذة كل يوم، وهي ظاهرة 
قدمية ومازالت مستمرة دون أن نسمع عن أي إجراءات 
حازمة من قب���ل إدارة جامعة الكوي���ت أو إدارة الهيئة 
العامة للتعليم التطبيق���ي والتدريب، فهل هم راضون 
عن هذا الوضع الذي يهدم كل جهودهم املباركة للحفاظ 
عل���ى جودة التعليم العالي، فمث���ل هذه اإلعالنات التي 
تعرض بكل صراحة »ووقاحة« القيام بعمل الدراس���ات 
واألبح���اث والتقارير العلمية املطلوبة من الطلبة نيابة 
عنهم مقابل مبلغ من املال تعني بكل وضوح أن النجاح 
وحتصيل الدرجات ليسا مقابل اجتهاد الطلبة أنفسهم 
بل هما مجرد »سلعة« يشترونها من بقاالت بيع األبحاث 
والتقاري���ر العلمية. هذا الوضع الصارخ البد أن ينتهي 
ومن غير املعقول أن تعجز إدارة اجلامعة والتطبيقي عن 

عمل أي شيء لوقف هذه املهازل، 
فأين أجه���زة الدولة خاصة أن 
أصحاب هذه البقاالت واملكاتب 
معروف���ون وهواتف وعناوين 
بقاالتهم ومكاتبهم موجودة على 
تلك اإلعالنات، أال يوجد تعاون 
بني جامعة الكويت والتطبيقي 
م���ع وزارة الداخلي���ة ووزارة 
التجارة ووزارة الشؤون لوقف هذه العملية التي تهدم 
كل ما تبنيه مؤسساتنا العلمية املرموقة؟! كل ما نتمناه 
من مدير جامعة الكويت د.عب���داهلل الفهيد ومدير عام 
الهيئة العامة للتعليم التطبيق���ي والتدريب د.يعقوب 
الرفاعي وهم���ا من خيرة رجال الكويت وبصماتهما في 
تطوير هذه املؤسس���ات العلمية وجهودهما محل شكر 
وتقدير من اجلميع، نتمنى منهما أخذ هذا املوضوع بجدية 
وإعالن احلرب على أصحاب هذه البقاالت ووقفهم عند 
حدودهم ومنعهم من دخول اجلامعة والتطبيقي ووضع 
إعالناتهم في مبانيها، بل وحتويلهم إلى النيابة لقيامهم 

علنا مبخالفة القانون.
> > >

إلى الطلبة، ورد في إعالن ذلك املكتب خمسة أخطاء 
لغوي���ة، وهم يدعون بأن لديه���م »فريقا« من الباحثني 
واخلب���راء املتخصصني، فأين عقولك���م وكيف تقبلون 
على أنفس���كم أن يقوم أمثال هؤالء ممن أكاد أقسم أنهم 
ليسوا أكثر من »نصابني« ورمبا يكونون مجرد »سباكني 
وصباغني« في عمل التقارير املطلوبة منكم، كيف ستفخرون 

بشهاداتكم وجناحكم بعد ذلك؟!
bodalal@hotmail.com

نعترف جميعا أن مصر رائدة 
في أشياء كثيرة، رائدة للعروبة، 
ورائدة للثقاف���ة والعلوم، وبكل 
تأكيد ه���ي رائدة الفن األولى في 
الوط���ن العربي، فمنذ زمن بعيد 
ونحن نعشق الفن املصري بكل 
أش���كاله وألوان���ه وتربينا على 
مشاهدة األفالم املصرية وأحببناها 

كثيرا ولم أتردد ولو مرة واحدة عند زيارة مصر في الذهاب 
إلى السينما املصرية ومشاهدة عدد من األفالم املصرية التي 

نعشقها ونعشق ممثليها.
ولكن���ي منذ عدة أيام بعد انتهاء العام الدراس���ي ذهبت 
إلى أحد محالت الڤيديو واش���تريت عدة أفالم مصرية حتى 
يش���اهدها أبنائي أثناء العطلة، ومن سوء احلظ أن وقعت 
يدي على أفالم »صاحب صاحبه« و»عندليب الدقي« للفنان 
املصري محمد هنيدي باإلضافة إلى فيلمي »الريس عمر حرب« 
و»كباريه« وعندما شاهدنا هذه األفالم بدأت تساؤالت أبنائي 
لي وكان أولها: هل حقا نحن اخلليجيني كويتيني وسعوديني 
وإماراتيني بهذه الصورة التي تشبهنا بها هذه األفالم؟ وهل 
نحن بهذه الصورة ف���ي نظر اإلعالم العربي؟ حزنت كثيرا 
ألسئلة أبنائي وأثبت لهم أن هذه األفالم ال تعكس الصورة 
احلقيقية ألبناء اخلليج وإمنا هي صورة لفئة قليلة سيئة 
وضعت اخلليج في هذا املنظر الس���يئ، ولكني أعيب كثيرا 
على السينما املصرية التي أصبحت تبحث عن الربح املادي 
وابتعدت كثيرا عن تقدمي رسالة مفيدة تفيد وطننا العربي 

وأبناءنا كما تعودنا منها.
ولك���ن كل هذه األفالم صورت الرجل اخلليجي بش���كل 
س���افر في صورة غير حقيقية ومش���وهة مليئة بالقسوة 
والغلظ���ة وأعيب كثيرا أيضا على كل خليجي قام بأداء هذا 
الدور سعيا وراء املال دون أن يعي خطورة هذا الدور على 
أبنائن���ا فاخلليجي ف���ي هذه األفالم لم يظه���ر إال في أوكار 
الدعارة واملراقص والديس���كو أو بإظهاره أنه ال يعلم شيئا 
عن العلم والثقافة يبحث عن األشياء التافهة أو كرجل غني 
جاهل أتى للزواج من مصري���ة صغيرة العمر والكثير من 

هذه األدوار السيئة.
ال أنكر أن هناك بعض املس���تهترين الذين يذهبون إلى 
مصر لهذه األشياء البذيئة ولكن سؤالي للسينما املصرية: 
ه���ل ذهبت إلى اجلامع���ات التي يتعلم فيه���ا أبناؤنا داخل 
مصر ورأيت مدى التزامهم؟ هل ذهبت إلى املس���اجد لترى 

الشباب اخلليجي وهو ميلؤها؟ 
هل ذهبت إلى املؤمترات العلمية 
والندوات الثقافية لتكون شاهدة 
على تواجدهم باستمرار؟ هل لم 
تسمع عن علماء ومشايخ وأطباء 
ومثقفي وفناني اخلليج؟ أسئلة 
كثيرة أوجهها للسينما املصرية 
كسيدة خليجية تعلم جيدا وضع 
هذه املجتمعات اخلليجية ومدى اإلميان وااللتزام الذي ميأل 

قلوب أبنائها.
ومن حقي كمواطنة غيورة على س���معة أهلها وشعبها 
أن أرجوكم أال تش���وهوا صورة رجاالت اخلليج فإنهم حقا 
يس���تاهلون كل تقدير واحترام وألني أعشق مصر وأهلها 
وشربت من نيلها ولو كان اخلليجيون بهذا القدر من االستهتار 
واالنحالل والقسوة وس���وء املعاملة فكيف استطاع الكثير 
من املصريني أن يعيشوا في هذه البالد طوال هذه السنوات، 
حقا انه ليس بفن هذا الذي يعكس احلقائق ويشوهها. فهل 
سنرى صورة غير هذه؟ هل سنرى اعتذارا عن هذه الصورة 
غير املقبولة اجتماعيا وإسالميا، فال وألف ال يا أيتها السينما 
املصرية ويا أيها الكتاب املصريون فس���معة اخلليج ليست 

منحطة إلى هذا القدر.
ولكني أريد أن أعلم من املسؤول عن تشويه هذه الصورة 
وأنا على يقني بأن السيئ واجليد موزعان على العالم بعدل 
تام ولم يخل أي مجتمع من هذه الفئة املستهترة وليس من 
العدل أن يدفع الش���عب اخلليجي فاتورة هؤالء وليس من 
العدل أن نصدر أحكاما على الشعب اخلليجي بسبب هؤالء 
وليس من العدل أيضا أن نراه في هذه الصورة وأدعوهم أن 
يعودوا إلى صوابهم ويثبتوا للجميع أن الشعب اخلليجي 

ليس هكذا.
ونهاية أقول لكل م���ن يرى اخلليجيني في هذه الصورة 
أنه ليس على حق وليعلم أن اخلليج مليء بالعلماء والكتاب 
باملثقف���ني واألطباء بالصادقني والنبالء، ويا أيها الكتاب إذا 
أردمت النجاح فاكتبوا عن غزة ومعاناة الشعب الفلسطيني 
عن الفس���اد والتفكك العربي ابعثوا برس���الة تظهر طيبة 
واحترام أه���ل اخلليج وليعلم اجلميع أنه إذا كان هناك من 
يعيش للهو والقمار فهم قلة بل نقطة في بحر وابعثوا برسالة 
تظهر حقيقتنا وعروبتنا.. وستظل مصر رائدة الفن األصيل 

بأهلها وناسها وكتابها الشرفاء.. ودمتم. 
www. Alyera3_al7or.com

هل هذه هي 
صورة الخليجي؟!
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