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في رمضان من كل عام يشتد التنافسـ  غير الشريفـ  بني القنوات الفضائية، 
كل قناة تبذل جهدها لكسب ود املشاهد مبا تعرضه عليه من بضاعة معظمها 
ال يصلح لالستعمال اآلدمي خاصة في هذا الشهر الكرمي الذي جعله اهلل ركنا 
من أركان اإلسالم ألهداف نبيلة، وغاية عظيمة، فمعظم عروض تلك القنوات 
تهدم تلك الغايات، وتعمل على بناء قيم فاسدة ال تتفق مع أهداف رمضان وال 

مع أهداف اإلسالم بصفة عامة.
العروض واملشوقات تبدأ – عادة – قبل رمضان بفترة طويلة وتستمر حتى 
قدومه، واملراقب لتلك العروض يعجب مما يرى، ويتساءل: أين أصحاب تلك 
القنوات عن األهداف التي أرادها اهلل من هذا الشهر؟ وما مصلحتهم من معاداة 
تلك األهداف؟ لن أخاطبهم - كما يفعل الكثيرونـ  عن رمضان ومشـــروعيته 
وفقهه وما يجب على املســـلمني جتاهه.. إلى آخر ذلك مما أعتقد أن كل مسلم 
يعرفه عن رمضان، ولكنني سأقتصر على مخاطبتهم باللغة التي يفهمونها ـ 
هذا مع افتراض حسن النية- وهي لغة املكسب واخلسارة التي يتطلعون إليها 

من خالل تلك املواد التي يعرضونها في رمضان.
أجزم بأنهم يبحثون عن املال وليس عن إمتاع املشـــاهد، وهم يعتقدون أن 
تلك املسلسالت هي التي جتذب املشاهدين وبالتالي فهي ـ أيضا ـ التي جتذب 

التجار لكي يعطوهم إعالناتهم التي هي في نهاية املطاف مصدر أرباحهم.
التاجرـ  هو اآلخرـ  يبحث عن الربح، وهو يرى أن عرض بضاعته واإلعالن 
عنها أمام جمهور كبير من املشـــاهدين ســـيحقق له أرباحا كثيرة، وبطبيعة 
احلال فإن جزءا من هذه األرباح سيذهب إلى تلك القنوات وسيحتفظ بالباقي 

لنفسه.
إذن.. التاجـــر وأصحـــاب القنوات إمنا يبحثون عن املـــال، وهمـ  جميعاـ  
يحصلون عليه في نهاية املطاف من املشاهد الذي أضاع أهم أوقاته دون فائدة 

مع خسارة مالية سيسأله اهلل عنها يوم القيامة. 
أقول: مادامت املسألة بهذه الصورة فما الذي مينع أصحاب تلك القنوات من 

تقدمي مادة إعالمية نافعة مع حتقيق الربح الذي يتطلعون إليه؟
لقد أثبت الواقع أن املشاهد املسلم مييل إلى متابعة املسلسالت النافعة التي 
تقدم له املتعة والفائدة معا، ومادة هذه املسلسالت موجودة في تاريخنا، وفي 

أعالمه العظماء قدميا وحديثا.
بل انه ليس من الضروريـ  دائماـ  أن تقتصر تلك املسلسالت على تاريخنا، 
ففي تاريخ األمم األخرى وثقافتها مادة جيدة وممتعة، وفي تصوير واقعنا مادة 

قوية قد حتفز شبابنا على اصالحه وتقوميه. 
انني أذكر أصحاب تلك القنوات مبسلسل »عمر املختار« وكيف طبقت شهرته 
اآلفاق، وببعض املسلســـالت التركية مثـــل »وادي الذئاب« و»صرخة حجر«، 

ومسلسالت عربية وبدوية أخرى جذبت املشاهدين وأمتعتهم.
ما الذي مينع أصحاب تلك القنوات من عمل أشـــياء مشـــابهة ينفعون بها 
مشاهديهم كما ينفعون بها أنفسهم وفي الوقت نفسه ال يحاربون اهلل ورسوله؟ 
أليس من العار أن تعرض بعض القنوات أفالما خليعة في هذا الشـــهر؟ انها 
محرمة في غيره فكيف تكون حرمتها فيه؟ أو ليس من العار أن يعرض بعضها 
اآلخر مسلســـالت تصادم دين األمة أو تهزأ ببعض القيم الدينية؟ ال أريد أن 
أســـتطرد في عرض الشواهد فكل مسلم يدرك خطورة بعض ما تعرضه تلك 
القنوات ولكني أريد من كل مسلم يدرك ذلك أن يعمل على احلد منه قدر اإلمكان 

وهو قادر على ذلك.
أذكر التجار بأن من واجبهم أن يتقوا اهلل وأال يساعدوا على هدم قيم اإلسالم 
فكفانا ما نراه من أعداء اإلسالم اآلخرين، عليهم أال يدفعوا إعالناتهم إلى قنوات 

تشارك في السخرية بديننا بأي طريقة كانت ـ وهذا بأيديهم.
وعلى املشـــاهد أال يندفع وراء اإلغراءات الزائفة فيقوم باالتصال أو إرسال 
رســـائل لتلك القنوات ألنه بفعله هذا يقدم لها املال لتقدم له مقابل ذلك متعة 

فاسدة تشغله عن دينه وتبعده عن قيمه.
وأخيـــرا... على أصحاب تلك القنوات أن يدركوا أنهم بفعلهم الذي نراه كل 
عام إمنا يســـاهمون في إضعاف أمتهم وتقوية أعدائها ســـواء علموا بذلك أم 

جهلوه.
نعم... نســـتطيع أن نصوم وأن منارس عبادتنـــا ليال ونهارا كما أراد اهلل 
ســـبحانه وفي الوقت نفسه نستمتع من خالل ما نراه في القنوات من أشياء 

مفيدة هذا إذا أرادت تلك القنوات أمتاعنا مبا يفيدنا فهل تفعل؟
malharfi@hotmail.com

د.محمد علي الهرفي

رمضان 
والقنوات الفضائية

وجهة نظر

البطالة األخرى

د.ناصر بهبهاني

نوافذ

جناح أي فرد فـــي املجتمع ال يتم إال اذا 
مت التخطيط له من ناحيتني، األولى تتمثل 
في تخطيط الفرد لنفسه، بأن يضع مخططا 
حلياته وفـــق ميوله ورغباتـــه وهواياته، 
ومعدالته الدراسية. أما الثانية فتتمثل في 
تخطيط الدولة له وملستقبله، حيث إن النظم 
اإلداريـــة الناجحة، هي التي ترصد مقدرات 
املواطنني ومســـتواهم وتفوقهـــم، ومن ثم 
تبدأ برســـم مخططها هي أيضا لتنمية هذه 
الكفاءات ووضعها في مكانها الصحيح، ألن 
بعض االختصاصات في اخلارج قد ال يكون 
لها مرادف هنا باملستوى نفسه، وخصوصا 
أو  الدقيقة،  العلمية  بالنسبة للتخصصات 
حتى بعض النواحـــي األخرى، مما يضطر 
اجلهات املعنية لتعيني اخلريج في وظيفة 
ال تناســـب تخصصه، وبالتالي فقد تتشكل 
طبقة جديدة من البطالة، هي بطالة اخلريجني، 
وهي ال تقل شأنا عن البطالة احلقيقية، بل 
تزيد عليها بأنها بطالة مكلفة، أي ان اإلنفاق 

على الفرد ال يوازي حجم إنتاجه.
يرى املتخصصون في املوارد البشرية أن 
التفوق احلقيقي يكمن في الفرد نفسه ال في 
رأس املال، وأن القوة االقتصادية تظل ضعيفة 
إذا لم جتد عقوال حتركها، واألمر ينساق أيضا 
على بقية أنشطة املجتمع، ويؤكد أصحاب 
التنمية البشـــرية ذلك بقولهم: »الزيادة في 
رأس املال املادي ال تؤتي ثمارها في عملية 
التنمية االقتصادية إذا لم تتم زيادة اخلبرات 
واملعرفة بنفس املعدل على األقل، ولذا فإن 
النظرية التقليدية لالستثمار يجب أن تتسع 
لتشمل االستثمار في املوارد البشرية، إذ إن 
االســـتثمار األمثل سيكون استثمار العقول 
والكفاءات البشرية خاصة في الدول النامية 
التي حتتاج بشدة إلى هذا النوع من االستثمار 
حتى ميكنها استخدام مواردها املتاحة بأقصى 

كفاءة اقتصادية ممكنة«.
ولدينا في الكويت اليوم خيارات متعددة 
من مصادر الدخل الى جانب النفط، وصحيح 
أنها غير كافية وحتتاج الى تفعيل، إال انها في 
النهاية موجودة ولو بقدر يسير، وبعض هذه 
املصادر تعد مستجدة على واقعنا االقتصادي 
جاءت نتيجة املستجدات والتطورات احلياتية 
التي اوجدها انتعـــاش احلياة االقتصادية، 
ونالحظ ان هناك محاوالت شبابية دؤوبة 
تقوم بها مجموعات أو حتـــى أفراد، ولكن 
معظم هذه اجلهود تذهب ادراج الرياح، وال 
يظهر منها إال الوهج األول املتمثل في قيام 
هذه املجموعات بحمـــالت إعالمية ضخمة، 
تتمثل في اعالنات في الشوارع والتلفزيون، 
وتقام الندوات واحملاضـــرات، ثم ال يجني 
الشباب من كل هذا سوى األوراق التي يتركها 
احملاضرون على طاولة احملاضرات، وبضعة 
وعود من املسؤولني ال تسمن وال تغني من 

»مشروع«.
nasser@behbehani.info

بني فتـــرة وأخرى 
نســـتيقظ مـــن نومنا 
على انتهـــاك جديد أو 
حلقة جديدة من حلقات 
الصلف الصهيوني، وفي 
كل مـــرة جند االنتهاك 
أقـــوى وأبشـــع ممـــا 
سبقه، كل شيء يتغير 

من حولنا واالنتهـــاكات واالعتداءات تختلف من 
مرة إلى أخرى، والشـــيء الوحيد الذي لم يتغير 
هو موقف كل من إسرائيل والعرب، فإسرائيل لم 
تتوقف عن ارتكاب اجلرائم في حق العرب واملسلمني 
حتى وصل هذا النظام الصهيوني إلى أعلى مراحل 
العدوانية واإلجرام، وفي نهاية املطاف وصل إلى 
مرحلة من االســـتخفاف والالمباالة واالستخفاف 
بكل القرارات والقوانـــني الدولية، وبدأ ينتقل من 
جرمية إلى أخرى أفظع وأبشع، هذا من جهة العدو 
اإلســـرائيلي املتعنت، وعلـــى اجلانب اآلخر الكل 
سيتعجب كيف أن موقفنا كعرب لم يتغير أيضا؟ 
نحن عندما يقوم العدو الصهيوني بارتكاب جرمية 
جديدة ال نفعل شيئا سوى القول بأننا ندين وبشدة 
انتهاك واعتداء إســـرائيل على فلسطني وأبنائها، 
ندين وبشدة اعتداء إسرائيل على أسطول احلرية 
الذي يحمل معونات إنسانية، ندين وبشدة إسرائيل 
عندما قتلت مبعوثني للسالم كانوا على منت سفن 
احلرية ندين.. وندين... وندين.. وندين.. إلخ حتى 
قامت إسرائيل منذ عدة أيام بانتهاكها اجلديد وليس 
األخير، عندما قامت باعتداء سافر على لبنان، ونحن 
لم نفعل شيئا سوى أننا ندين ونشجب، فهل من 
املعقول أن إسرائيل ستتوقف عن ارتكاب اجلرائم 

بسبب هذه اإلدانات؟!
أشعر وكأن إسرائيل ملت هذه اإلدانات وأصبحت 
تســـتخف بالعرب جميعا وأيقنت جيدا أن العرب 
ال يتحرك فيهم إال شـــفاههم.. هذه املرة قام العدو 
الصهيوني باالعتداء علـــى اجليش اللبناني عند 
احلدود بسبب دفاع بعض اجلنود اللبنانيني عن 
شجرة خضراء داخل أراضي بلدهم، وقام الصهاينة 
بإطالق النار وحاول اللبنانيون الرد عليهم، فقام 
اجلنود اإلســـرائيليون بإطالق قذائف بواســـطة 

الدبابات مما  إحـــدى 
خلف سقوط 3 قتلى 
اللبناني  من اجليش 
وأحـــد الصحافيـــني 
وبعض اجلرحى في 
مقابل إصابة جنديني 
إســـرائيليني، وبذلك 
إلى  أضافت إسرائيل 
سجلها اإلجرامي املليء بالسواد خرقا جديدا لألمن 

والسالم.
لن ألوم إسرائيل وحدها فيما يحدث وفيما تفعله، 
فنحن شركاء لها سواء فلسطني أو لبنان فاجلانبان 
ساعدا إسرائيل في حتقيق أمانيها بسبب االختالفات 
واالنقســـامات املوجودة بني الكتل السياسية في 
البلدين، مادمنا أصبحنا نهتم باملناصب وابتعدنا 
عن االهتمام باألرض والوطن مادام العرب جميعا 
»كل يغني على لياله« فويل لنا وهنيئا إلسرائيل 
تفرقنا.. متى سيكون لنا موقف رادع ومؤثر جتاه 
هذا الكيان الصهيوني الذي اســـتباح قتل أبنائنا 
وتدنيـــس أرضنا؟ متى ســـيكون ردنا أقوى من 
اإلدانات الشفهية ومتى سنرى »فتح« و»حماس« 
حتت قيادة رجل واحد؟ ومتى سنرى أحزاب لبنان 
وطوائفها حتت رايـــة واحدة ورأي واحد؟ عندما 
يحدث ذلك ستجد إسرائيل من يصدها ويقف في 
وجهها ويردعها عن كل هذه االنتهاكات، وستظل 
الكويت داعمة لكل العرب مبواقفها جتاه هذا العدو 
اإلسرائيلي ورفضها التعامل معه نهائيا في جميع 
اجلوانب السياســـية واالقتصاديـــة، فهكذا تكون 

املواقف وليس باإلدانات فقط.
حمـــاك اهلل يا كويت وحمـــاك اهلل يا لبنان يا 

هوليوود الشرق
وحمـــاك اهلل يـــا شـــجرة األرز، ويا شـــاطئ 

الروشة
وحفظـــك اهلل يـــا معالـــم بعلبك ويا شـــارع 

احلمرا
بحبك يا لبنان يا أخت اخلليج ويا دلوعة العرب 

وساحرة الغرب
سأظل أحبك يا لبنان مادام القلب ينبض باسمك 

والعني ترى رسمك

م. هديل عيدان الخليفة

بنحبك يا لبنان

اليراع الحر

بلغ مســـتوى  لقد 
بالقانون  االســـتهتار 
تســـتوجب  مرحلـــة 
الوقـــوف عندها وقفة 
بـــأن يتحمل  حازمـــة 
الجميع مســـؤولياته، 
القائمين  وخصوصـــا 
على حفظ النظام واألمن 

العام في البلد، فهل يعقل أن تصل الجرأة بمجموعة 
من الشباب المستهتر إلى اقتحام أحد المجمعات 
التجارية الشهيرة وهم مدججون بشتى صنوف 
األسلحة البيضاء وعصي البيسبول وينتقلون بكامل 
عتادهـــم هذا من بوابة المجمع إلى ردهة المطاعم 
في الطابق الثاني ثم يقومون بعملية خطف أحد 
الشبان بعد ضربه وتجريده من مالبسه أمام ذهول 
المرتادين الذين يقدرون بالمئات دون أن يكون هناك 
أي وجود لرجال األمن، وخصوصا أن يوم »الهجوم 
الكبير« كان في نهاية األسبوع ولم يكتفوا بذلك بل 
قادوا ضحيتهم بعد ذلك إلى الخارج ليكملوا هذا 
الفصل الدمـــوي الذي انتهى بإلقاء القبض عليهم 

بعدما »شربت مروقها« وتضرر من تضرر.
إخواننا أفراد وقيادات األمن، لتتأكدوا أن جهودكم 
واضحة فـــي حفظ األمن في أماكـــن كثيرة، لكن 
تكرار هذا النوع من الحوادث في الموالت التجارية 
واألماكن العامة المكتظة بالرواد يعتبر مؤشـــرا 
حقيقيا على أن هناك قصورا واضحا في آلية توزيع 
العناصر المسؤولة عن حفظ األمن فيها إضافة لعدم 

فاعليتهـــا ان وجدت 
فهناك سوابق كثيرة لم 
يكن لرجل األمن حول 
وال قوة أثناء تواجده 
وقت حدوث المشكلة 
إما  والسبب في ذلك 
قلة عدد هذه العناصر 
أو عدم فاعليتها في 

فرض الهيبة المطلوبة على المتجاوزين. 
لذلك نقترح على وزارة الداخلية تشـــكيل قوة 
متكاملة لحفظ األمن والنظام في هذه األماكن وتكون 
مؤلفة من عناصر المباحث الذين يقومون بدوريات 
راجلة لرصد اي تجاوز، إضافة لعدد من دوريات 
النجدة التي تتمركز بمقر الوحدة األمنية للمركز 
التجاري التي يجب ان يكون مكانها ظاهرا للجميع 
خصوصا من تســـول له نفسه تجاوز القانون او 
النظـــام وقد تكون هذه الفكرة مطبقة بشـــكل أو 
بآخر ولكن حتما ليســـت مطبقـــة بالصورة التي 
توجد الطمأنينة الكاملة عند من ينشدها وتزرع 
الرهبة والخوف في نفس من تســـول له نفســـه 
العبـــث وعدم احترام القانون وحينها فقط يكون 

الردع ابلغ رسالة.
> > >

خالص العزاء والمواســـاة أتقـــدم به إلى العم 
خالـــد المرزوق وأبنائه األخ فواز واألخ يوســـف 
بوفاة المغفور له بإذن اهلل تعالى، ابنهم خالد وليد 

المرزوق، رحمه اهلل، برحمته الواسعة.

علي القالف

عندما يكون الردع 
أبلغ رسالة

من ثقب الباب

املـــوت ينهش قلوبنا برحيل الرجال، أما برحيل ما عداهم فيكتفي بانتزاع 
دموعنا حزنا.

املوت حالة غياب دائم ملن لم يفعلوا في دنياهم سوى السير »حتت الساس«، 
أما أولئك الذين شغلوا الدنيا بحياتهم فاملوت بالنسبة لهم مجرد حالة توقف 

مؤقت لذكرهم بعد أن زرعوا كتاباتهم في سماوات ذكريات الكثيرين منا.
املوت ليس بالشيء املخيف ولكنه ليس بالهني، يتساقط أحبتنا حتت وقع 
زياراتـــه املتوقعة أحيانا واملفاجئة أحيانا كثيرة، وليس لنا إال أن نقبل حكم 

اهلل وقضاءه.
باألمس رحل املفكر د.أحمد البغدادي، رجل نهش املوت قلوبنا برحيله، رحيل 
بطعم الغياب املؤقت لهـــذا الرجل الذي ترك إرثا كبيرا اتفقنا معه أم اختلفنا 

سيبقى إرثه ليترك اسمه معلقا في جدران الذاكرة.
قال لي عندما حكم عليه بالسجن رغم نقلي لعتبي الشديد على ما كتب يومها: 
»هم فهموا ما أرادوا أن يحاكموني مبوجبه وأنا كتبت دون أن أحاول أن أجبر 

أحدا على الفهم، وجتاوزوا في حكمهم علي إلى ما يدور في خلجات نفسي«.
ابو أنور كان كاتبا حقيقيا وأفضل من عشرات الكتاب إذ أنه كان من القلة 
الذين يكتبون ما يفعلون ويفعلون ما يكتبون، ال ازدواجية لديه بني حرفه الذي 
يطلع الناس عليه في مقاالته وما يفعل، فما يكتبه يفعله، وسواء اختلفت معه 

أم اتفقت ليس لك إال أن حتترم توحده إلى درجة التطابق مع ما يكتب.
حتى ولو بعد 20 أو 30 أو حتى 40 عاما ستبقى ذكرى البغدادي حية ولو 
بني دفتي كتاب صغير على رف مكتبة جامعية تنتظر من يعيد قراءتها ويعيد 
معها اكتشاف قراءة سيرته كمفكر ليولد من جديد مع كل قارئ جديد، أما أولئك 
الذين ادعوا عليه واتهموه مبا فهموا هم ال مبا قال أو كتب، لن يتذكرهم أحد، 
سيظل البغدادي ويتالشون بل إنهم تالشوا فعال ولم نعد نذكر إال ما فعلوه، كان 
البغدادي وسيظل اسم احلدث أما من ادعوا عليه فمجرد جملة اسمية ناقصة 
في سياق خبر صحافي انتهى منذ أكثر من 10 سنوات وابتلعته دائرة النسيان، 

ذات الدائرة التي سيصعب عليها ابتالع رجل بحجم البغدادي أحمد.
أســـأل اهلل العلي القدير أن يلهم أهله الصبر والسلوان، وأن يتجاوز عنه 

وأن يشمله برحمته. 
Waha2waha@hotmail.com

ذعار الرشيدي

تالشوا وبقي 
البغدادي حيا
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