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مع بداية شهر رمضان الفضيل، 
نذكر انفسنا واجلميع بالغاية والهدف 
من شهر الصوم وهو التقوى )لعلكم 
تتقون(، وكلنا نقرأ هذه اآلية الكرمية 
ونزين بها تبريكاتنا وتهانينا الحبتنا، 
لكن من منا يعيش فعال هذا الهدف 
ويعمل لتحقيق املزيد منه في حياته؟ 
والرسول ژ عندما خطب في املسلمني 
في آخر جمعة من شعبان وبعد ان 
وضح لهم قيمة هذا الشهر وقدم لهم 
النفسي والعملي للصائم  البرنامج 
ولالمة الصائمة، قام احد احلضور 
وهو االمام علي بن ابي طالب گ في 
نهاية اخلطبة واستأذن بالسؤال: ما 
افضل االعمال في هذا الشهر؟ فأجابه 
ژ وهو يعلم مغزى هذا الس���ؤال 
لتوعية اجلمهور فقال ژ »الورع عن 
محارم اهلل«، فاذا كنا نحن املسلمني 
مطالبني باتباع الكتاب وسنة الرسول 
ژ واهل بيته عليهم الس���الم  فإن 
الكتاب يؤك���د على التقوى املرادفة، 
للورع عن محارم اهلل الذي اكد عليه 
النبي ژ، فأي عمل في هذا الش���هر 
الفضيل ال يخدم هذا الهدف وال يذكر 
الصائمني بهذه الغاية فهو لغو فارغ، 
لك���ن علينا ان نتذكر كذلك ان هناك 
مساحة كبيرة للنشاطات واالعمال 
التي تغذي حالة التقوى والورع الذي 
يعني القيام بأوامر اهلل ونواهيه ومنها 
زيارة االرحام واجليران والتوادد مع 
االخوة واالصدقاء وحضور املساجد 
ومجال���س ذك���ر اهلل تعالى بجانب 
التي  االستماع واملشاهدة للقصص 
تذكر بالقيم وتنصح مبعاجلة االزمات 
واملش���اكل التي فيها تفريج للهموم 
والكروب واعادة املياه ملجاريها من 
املودة واحلب واحلنان بني االزواج 
واف���راد العوائل وتنصح الش���باب 
بترك موبق���ات االنحالل واالنحراف 
وتذكر ارباب الفس���اد وسراق املال 
العام واخلاص برقابة السميع البصير 
اخلبير وتنبيه من حتته سلطة كبيرة 
او صغيرة مبسؤولية السلطة على 
االمة بقاصم اجلبارين، الس���يما من 
يعبث مبصالح الشعوب ويخذلها امام 
احلاقدين والغاصبني وعلى رأسهم 
الصهيونية العاملية، وبني هذا وذاك ال 
بأس ان يرفه االنسان عن نفسه بعضا 
من الوقت في اليوم ليعينه ذلك على 
حياته اجلادة املليئة بالعمل والكفاح 
بدءا من ذاته الداخلية مبحاربة الهوى 
الطاغي على اخلي���ر، لذلك فإن من 
يعمل ضد هذا الهدف وتلك الغاية ولو 
بطريقة غير مباشرة بشغل الصائمني 
بالتوافه وتزرع فيهم اخلفة والغفلة 
من البرامج واملسلسالت التلفزيونية 
وتس���رق اوقاتهم فهؤالء يخشى ان 
يكونوا ممن انتهك حرمة هذا الشهر 
الفضيل وعمل���وا على نقض هدف 

التقوى والورع عن محارم اهلل.
لكن البرام���ج التي تعمل لغرس 
مفهوم التق���وى والورع عن محارم 

اهلل نقول لها اهال وسهال.

مشكلتنا ككويتيني أننا أسرى لصور منطية نضع فيها اآلخرين 
من غير الكويتيني، واحلقيقة أن هذه املش���كلة يعاني منها جميع 

العرب بال استثناء إال من رحم اهلل منهم.
الصورة النمطية التي أقصدها هي تلك الصورة التي نحتفظ 
بها لكثير من أبناء اجلاليات الذين يعيش���ون بيننا ويشاركوننا 
العيش على هذه األرض، فاإليرانيون مثال ال نراهم سوى بصورة 
خباز أو بائع بقالة وفي أفضل األحوال عامل خرس���انة حتى ولو 
قابلن���ا إيرانيا يجيد 7 لغات ويعمل ف���ي أرقى وظيفة في البلد، 
فسنبقى أس���رى لصورة املهن الثالث التي تسيطر على عقولنا، 
وهذه األيام تأس���رنا صورة منطية »بايخة« وهي أن البعض بدا 
يصدر أن اإليرانيني أعداء لنا بالضرورة خاصة مع ظهور كتابات 
احملوالت األخيرة التي وضعها أطفال وكتبوا »اخلليج فارس���ي« 

على محولي كهرباء.
واليمنيون مثال ال يحلو لنا أن نراهم إال في صورة باعة قماش 
حت���ى وإن حمل الواحد منهم ثالث ش���هادات دكتوراه إحداها في 
الفيزياء النووية، وينسحب األمر على املصريني والفلسطينيني 
واللبنانيني والسوريني والسودانيني والهنود والباكستانيني، فلكل 
جنسية صورة منطية نحتفظ بها في عقولنا ونرميهم بها متى ما 
واجهنا أحدا منهم مصادفة دون سابق معرفة، ونضع جميع أبناء 

اجلالية التي نراها بقالب واحد ال نستثني أحدا.
تلك الصورة تقتل التواصل مع اآلخر بداخلنا، ونرى بالضرورة 
أن الصورة التي نحتفظ بها ألبناء أي جالية البد أن تنطبق على 
اجلميع منه���م حتى ولو كان كابنت طيار، كأن تقول »كابنت طيار 
مين���ي«، بهذه اجلملة وكأنك تقول أمرا عجب���ا، رغم أن اليمنيني 
منهم العمالق األديب الراحل أبو بكر احملضار ومنهم أيضا الشاعر 

الكبير البردوني.
لسنا وحدنا أسرى الصور النمطية بل كذلك أشقاؤنا املصريون 
خاص���ة أولئك الذين لم يزوروا أي بلد خليجي في حياتهم يرون 
اخلليجيني بصورة واحدة وهي »غترة وعقال وس���كران وينقط 
فلوس على رقاصة في كازينو«، وأما األشقاء اللبنانيون فيروننا 
»شعب مغازجلي«، طبعا نحن ال نقصر في نظرتنا للبنانيني أو 
املصريني، وهكذا تس���تمر دورة الصورة النمطية حتكمنا جميعا 
كعرب، وتس���يطر علينا تلك الصورة لفترة رغ���م أن كثيرا من 
الكويتيني بدأوا صحوة القراءة األولى على كتب الداعية اللبناني 
الراحل فتحي يكن وحفظوا رغم التناقض هنا جميع أغاني سفيرة 
النجوم الس���يدة فيروز ومعها تشربوا موسيقى الرحابنة، ومن 
مصر كان مدرسونا ومعلمونا وأساتذتنا وكوكب الشرق أم كلثوم 
وكبار الدعاة وحتى جنوم الكتابة وأباطرتها ومنهم جنيب محفوظ 

وتوفيق احلكيم ومحمود السعدني والعشرات غيرهم.
مشكلة العرب ليست سياسية وخالفاتهم لم تكن يوما سياسية 
بل بس���بب عقليتهم التي حتكمها نظرتهم الضيقة جتاه بعضهم 
البعض، فاجلزائريون يرون املصريني أدنى كعبا منهم واملصريون 
ال يقصرون أبدا في إبداء علو كعبهم على بقية العرب، والكويتيون 
ال نقل »شرا« عنهما وننظر إلى كليهما من برج عاجي، فكل شعب 
عربي يرى أنه الشعب املختار واملنتقى واملصطفى. نعم مشكلتنا 
ليست في الساسة فاحلكام العرب متفقون بغض النظر عن أسباب 
اتفاقهم مع بعضهم البعض رغم خالفاتهم التي تطرأ بني يوم وآخر 

مبناسبة ومن غير مناسبة.
املشكلة تكمن في عقول العرب ال في سياسات حكامها، العرب 
أعني الش���عوب والذين متى ما حتس���نت نظرة كل شعب منهم 
لآلخر ستتحس���ن أحوالنا، أما واننا أسرى لصورة منطية نرمي 
بها اآلخرين ونتلقاها منهم سنظل على »طمام املرحوم« وسنظل 
إلى األبد ش���عوبا متفرقة كارهة لبعضها حتى وإن ادعت وسائل 
اإلعالم الرسمية أن كل األمور »سمن على عسل« وهي ليست كذلك 
ولن تكون كذلك ما لم يتخلص العرب من الصورة النمطية التي 

حتكمهم جتاه اآلخر.
Waha2waha@hotmail.com

من املضحكات املبكيات ما كان يحدث في الكنيس���ة الرومانية 
الكاثوليكية في العصور الوسطى حيث كان الرهبان والقساوسة 
يبيعون على الناس دينهم بأبخس األثمان من خالل أوراق تسمى 
بصكوك الغفران، حيث تعتبر ميثاقا رس���ميا لغفران ذنوبهم ما 
امت���دت بهم احلياة وليس هذا فقط ب���ل يختار ويضمن له مكانا 
خاصا في اجلنة � بحس���ب زعمهم، وه���ذا واهلل من مهازل الدهر 
والضحك على الذقون، وهذا شبيه بالذي يحدث في شهر رمضان 
من البعض، إال أنه عقد سنوي يتجدد كل سنة مع هذا الشهر، فما 
أن ينتهي الش���هر حتى ينهي هذا الصنف من الناس إقبالهم على 
العب���ادة، وهذا أمر عجيب حقا فهذا الصنف من الناس هداهم اهلل 
وهدانا إلى سبل الرشاد � ال تراهم يصلون وال يتعبدون إال في هذا 
الشهر الكرمي أما باقي الشهور فهم كاحليوان أو أضل، ولست أدري 
واهلل أكان أحد العشرة املبشرين باجلنة أم كان يعتقد أنه املقصود 
باآلية الكرمي���ة )ليغفر لك اهلل ما تقدم من ذنبك وما تأخر(، فإن 
كنت تعتقد أنك أحد االثنني فإني أبشرك بأنك حتى لو كنت نبيا � 
ولن تكون، فلن تعفى من تكليف العبادة ألن اهلل عز وجل يقول 
في كتابه الكرمي )واعبد ربك حتى يأتيك اليقني( فإن كنت من هذا 
الصنف أيها القارئ العزيز فاسمع نصيحة أخ مشفق عليك.. نعم 
إن شهر رمضان شهر فضيل عظيم األجر واسع الرحمة، ففيه ليلة 
القدر وهي خير من ألف شهر، أي تكتب لك عبادة 83 سنة و3 شهور 
في الثواب ال في العبادة، وفيه الليالي العشر وما أدراك ما الليالي 
العش���ر، وفيه عتقاء من النار كل ليلة وقد تكون من عتقائه، لكن 
كل هذا ال يعني ترك العبادة واالكتفاء مبا قدمته في هذا الش���هر، 
فه���ذا مما ال يجوزه الدين وهو من فع���ل احلمقى واملغفلني، فهلم 
أخي للتوبة واإلنابة لتكون لك اجلنة والس���عادة، واترك الكسل 
واس���تبدل به اجلد والعمل وليكن شعارك في احلياة قوله تعالي 

)قل إن صالتي ونسكي ومحياي ومماتي هلل رب العاملني(.

خالد الشطي

صك الغفران

كلمة وكليمة

وزير املالية مصطفى الشمالي هو 
من أوفر الوزراء حظا »مع مرتبة 
الشرف« فهو الوزير الوحيد الذي لو 
رجعنا إلى أرشيف جميع الصحف 
اليومية واألس���بوعية والشهرية 
والقن���وات الفضائي���ة واألرضية 
والبحرية ومحاضر جلسات مجلس 
األمة واملجلس البلدي منذ عام 2007 

حتى ساعة كتابة هذا املقال لوجدنا أن اسم الوزير الشمالي 
هو االس���م الذي سيعلو منصة االستجواب )قاب قوسني أو 
ادن���ي(، إال أننا أدركنا بعد كل هذه الس���نوات أن هذا الوزير 
بعيد عن االس���تجوابات البرملانية كبع���د كوكب بلوتو عن 
الشمس، ويرجع هذا األمر من وجهة نظري على األقل لسببني 
إما لعامل احلظ وإما ألس���باب جنهلها وال يعلمها إال النواب 
أنفسهم، وبالتالي ال نستغرب بتاتا عندما يأتي وزير املالية 
ليتالعب مبشاعر املواطنني من خالل التصريح الذي زف به 
البشرى للمواطنني من خالل وسائل اإلعالم وتهنئتهم بدفع 
احلكومة لراتب شهر أغسطس في البنوك قبيل شهر رمضان 
املبارك دون االكتراث بحاجات الناس الذين تفاعلوا فورا عند 
سماعهم لهذا التصريح الرسمي ليتزاحموا بعد ذلك على أبواب 
اجلمعيات التعاونية واألسواق التجارية لشراء كل ما يلزمهم 
من حوائج رمضانية بكل ما تبقى لهم من راتب الشهر السابق 
لثقتهم العمياء بتصريح املس���ؤول األول عن مالية الكويت 
وأن الراتب قادم خالل أيام ال محالة ليكتش���فوا بعد ذلك أن 

ما قاله معالي الوزير ما هو إال 
)مقلب( حكومي رمضاني.

أنا شخصيا لم ينطل  لذلك 
علي هذا »املقلب« إلمياني املطلق 
بعدم مصداقية الفريق احلكومي 
فالشمالي ذاته »بشحمه وحلمه« 
قد ورطني شخصيا بتصريحه 
الشهير ابان األزمة املالية قبل 
عامني عندما قال حرفيا »حان الوقت للدخول اآلن إلى السوق، 
خصوصا أن الوضع مطمئ���ن بعد تدخل الصناديق التابعة 
للهيئة العامة لالستثمار وغيرها من املؤسسات املالية للدولة«. 
مضيف���ا: »نعتبر الوقت احلالي هو وقت الدخول والش���راء 
املناسبني للمتداولني في البورصة، وعلى ضوء هذا التصريح 
دخلنا البورصة أنا ومن معي من األصدقاء مبالبسنا وخرجنا 
»سلط ملط« ال منلك إال ما نستر به عوراتنا ومنذ ذلك احلني 
والثقة بيننا وبني الوزير أصبحت »منتحرة« ولم نعد نأخذ 
تصريحاته على محمل اجلد فاملثل يقول »ضربتني في الرأس 

توجع«.
> > >

إلى سمو الرئيس مع التقدير: الشعب الكويتي كان يأمل 
ويتمنى أن تأمر احلكومة املوقرة اجلهات املعنية بدفع راتب 
منحة للتخفيف عن كاهل املواطنني قبل الولوج في هذا الشهر 
الفضي���ل ولم يتمنوا أن يأتي وزي���ر املالية ليدلي بتصريح 

يورطهم في هذا الوقت، فهل من محاسب لهذه املشكلة؟

محمد المشعان

»ضربتان بالرأس« توجع 
يا وزير المالية

رأي

ذعار الرشيدي

اإليرانيون أعداء.. 
واليمنيون باعة خام

الحرف 29

ال تعدو تصريحات البعض وقت الفراغ 
كإشعال النار وإفس���ادها من باب التسلية، 
وهي من العادات السيئة التي تنفر من كان 
في محيطها، والش���اهد في ذلك تصريحات 
بعض املسؤولني التي ال تخلو من الغموض 
، ومن مجمل هذه التصريحات كان هناك أحد 
املوضوعات الغريبة مر على الساحة من دون 
توابع كما هو معتاد، لذلك فضلته ليكون محور 
هذا املقام فما ورد على لس���ان وزير الدولة 
لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان قبل 
أيام بأن احلكومة جدية في إحالة من تنطبق 
عليهم الشروط ممن جتاوزوا في اخلدمة ال� 
30 عاما على التقاعد سواء من القياديني أو 
املوظفني، مبينا أن الدراسة ستكون تفضيلية 
وسيستثنى من حتتاج الوزارة إلى خدماته. 
ولنا وقف���ة مع هذا التصريح الذي أكد على 
جدية القرار مبررا هذه اخلطوة بأنها دعوة 
إلفساح املجال للشباب وهذا كالم ال يختلف 
علي���ه اثنان، ولكن م���ا انتهى به تصريحه 
هو ما يدعو للتوقف بع���د أن قال ان هناك 
استثناءات واردة لبعض احلاالت، وهذا ما 
نختلف عليه مع الوزير، ألن التعليل بضرورة 
االستثناءات يدعونا للظن بأن القانون فصل 
ليالئم بعض من يعيشون في بالط السلطة 
ممن تتطلب املصلحة املشتركة استمراريتهم 
في هذه املقاعد حتت ذريعة القانون وهو ما 
ينافي فكرة هذا االقتراح، ومع تنامي دعوة 
ضخ الدماء الشابة ومنحها حقوقها الطبيعية 
بعد أن هضمت بسبب بعض القوانني اجلائرة 
والتي نصبت في خانة املصلحة الشخصية 
كان لها األثر في تقيد األفكار والتطور بسبب 
تقليدية الطرح القدمي، لذلك كان من الطبيعي 
أن تعل���و األصوات املنادية مبنح هذه الفئة 
الفرصة املنطقية ملمارسة أفكارها ومبادئها 
التي تناسب جيلها، إذن هي دعوة وليست 
أمنية للنظر إلى من هو مخول بالتش���ريع 
ورصد القوانني كي يعيد النظر في هذا القانون 
م���ن عني املصلحة العام���ة وأن تزول فكرة 
احملاباة لكي تس���تمر التنمية نحو طريقها 
الصحيح ما دامت هن���اك نية حقيقية لوأد 

الفساد.
t-alhaifi@hotmail.com

طالل الهيفي

حرث النار

السموحة

المسلسالت الرمضانية
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تنص املادة 3 من الدستور على أن: »لغة الدولة الرسمية 
هي اللغة العربية«.

اللغة العربية هي اللغة الرس���مية للدولة أي انها لغة 
التخاطب الرسمية واحملاورة الودية بني املجتمع، ومن هذا 
املنطلق البد علينا ان نسلط الضوء على النقاط التالية من 

خالل أسئلة تنتظر اإلجابة:
� إلى املسؤولني عن اللغة العربية للعام الدراسي اجلديد 

2011/2010 هل مدرسو هذا العام من دول أوروبية؟
� الى املسؤولني في وزارة التربية والتعليم، حان الوقت 
للتركي���ز واالهتمام باللغة العربية الت���ي هي لغة القرآن 
الكرمي وكيفية تدريسها للطلبة من بداية املراحل الدراسية، 
والسؤال هنا: كيف يتم تنظيم هذه العملية لتخريج جيل 
يتقن اللغة العربية الصحيحة؟ فكثير من أوالدنا أصبحوا 
ال يعرفون الفرق بني الدال والطاء، وقد انتقلت العدوى الى 

بعض مسؤولينا في الوزارة.
كما نسلط الضوء على بعض الثغرات التي هي أساس 
اللغة العربية ولألسف ال توضع في اهتمام أصحاب الشأن، 

فهل هناك مزاجية في وضع املنهج؟!
ونبدأ بالتربية اإلسالمية وبعيدا عن املشكالت البرملانية 
واحلزبية نكتب من منطل���ق املنهج التربوي فقط ال غير 
ونقصد اختيار ال���دروس واآليات القرآنية املوضوعة في 
املنهج الدراس���ي اخلاص بالتربية اإلس���المية لكل مرحلة 
عمرية ودراس���ية، حيث يج���ب أن نراعي عمر الطالب في 

وضع املنهج مبا يجعل املعلومة تثبت في عقله.
أما املسؤول عن اختيار األبيات الشعرية التي ال تناسب 
العمر الذهني للفهم والتقدير فالبد أن يعلم أن أوالدنا يالقون 
صعوبة في الفهم والشرح أيضا، فهل تعتقدون ان جميع 

الطلبة »طه حسني«؟
عزيزي املس���ؤول عن التوظي���ف والتعاقد من اخلارج 
ملعلمي اللغة العربية والتربية اإلسالمية ال أعلم هل أبناء 

البلد ثقافتهم كلها فرنسية؟!
عزيزي املس���ؤول عن التوجه إلطالة الدوام الدراس���ي 
للطلبة هل نأمل أن تعاد حص���ة املطالعة والقراءة ضمن 

اجلدول الدراسي؟!
عزيزي املس���ؤول عن النشاط املس���رحي الذي كان من 
أساسيات اللغة العربية والثقافة العامة هل سنشاهد عروضا 
تربوية هذا العام ونسمع عن إحياء النشاط املدرسي أم انه 

من الظواهر السلبية؟
> > >

كملة وما تنرد: الى كل مس���ؤول تربوي أذكره في هذا الشهر 
املبارك مبا أنزل اهلل عز وجل في كتابه العزيز: )اقرأ باسم 
ربك الذي خلق، خلق اإلنسان من علق، اقرأ وربك األكرم، 

الذي علم بالقلم � العلق: 4-1(.
atach_hoty@hotmail.com
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