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وصلني من الفنان الكبير ابراهيم الصالل رسالة يشير 
فيه���ا الى أنه ال عالقة له ال من قريب وال من بعيد بوثيقة 
الش���كوى التي ينوي بعض املرضى في أملانيا رفعها الى 
النائب األول وزير الدفاع الش���يخ جابر املبارك. وجاء في 

رسالة الفنان الصالل التالي:
بخصوص املقال الذي ورد في جريدتكم الغراء يوم اجلمعة 
بتاريخ 2010/8/20 للكاتب ذعار الرش��يدي واملتضمن شكوى 

ضد املكتب العسكري للعالج مبدينة اخن بأملانيا.
أريد ان أوضح ان ما ورد في املقال وبالصيغة التي طرح بها 
غير صحيح، حيث مت وضع اسمي أول اسم وليس لي به ناقة وال 

جمل، ولم أقدم أو أقم بجمع تواقيع لوثيقة من هذا النوع.
وأنا بدوري أتقدم باسمي وعائلتي بالشكر والتقدير واالحترام 
لكل ضباط املكتب العسكري للعالج مبدينة آخن وجميع املوظفني 
العاملني فيه، حيث مازالوا عند حسن الظن، كما قاموا مبساعدتنا 
كثيرا وسهلوا لنا جميع ما نحتاجه من مواعيد وعالج عكس ما 

ورد في املقال املنشور اآلنف ذكره.
هذا للعلم يا سيدي، كما أرجو التكرم بنشره بنفس الصفحة 

التي نشر بها املقال.
مع خالص الشكر والتقدير. 

أخوكم ابراهيم الصالل
من مدينة أخن بألمانيا 
من جانبي أحسن الظن بالفنان الكبير ابراهيم الصالل 
في نفيه، كما أحس���ن الظن مبن نقل لي اخلبر أصال وهم 
مجموعة من املرضى الذين يعاجلون في أملانيا، وما يهمني 
حقيقة هو ان مس���ؤولي املكت���ب الصحي في الدفاع قاموا 
باالهتمام بحالة املريض الذي قمت بنشر حالته وأوضحوا 
ان أمر تأخير عالجه ال يعدو كونه أمرا روتينيا لزوم إنهاء 
اإلجراءات وانهم يقومون مبا في وسعهم من اجل االهتمام 
بصحته، وأش���كر العاملني في املكتب الصحي من ضباط 
سواء في فرنسا أو أملانيا على سرعة االستجابة والتفاعل، 
وبعيدا عن السياسة واملكتب الصحي العسكري في أملانيا 
انتبهت الى ان أكبر الغائبني في ش���هر رمضان هي وزارة 
اإلعالم رغم انها خرجت علينا بش���عار »الزين عندنا« فلم 
تقدم ما يرقى لينافس الفضائيات الكبرى، بل لم تقدم حتى 

ما ميكن ان ينافس تلفزيون أبيض وأسود.
لألسف أثبتت وزارة اإلعالم في هذا الشهر انها على حافة 
إشهار إفالس برامجي يكاد يصل الى حد الكساد املتوقع ان 

ميتد لسنوات قادمة.
بقعة الضوء الوحيدة التي تستحق اإلشادة والقادمة من 
مبنى التلفزيون هي برنامج »زووم« الذي يقدمه عبدالعزيز 
الصايغ وزينب القالف، ويب���ث على »كويت اف ام«، وما 
أمتناه شخصيا هو ان يقوم مسؤولو اإلعالم مبنح هذين 
املذيعني املتميزي���ن برنامجا آخر على الهواء بعد رمضان 
ألنهما أثبتا وخالل األيام املاضية ان اإلعالم الكويتي اليزال 

بخير، وقادر على اإلبهار.
فكل الش���كر ملخرج هذا البرنامج املتميز واملعدين وكل 
من شارك ألنهم قدموا برنامجا ب� 1000 برنامج مما يعدون 
اليوم في التلفزيون واإلذاعة، فألف شكر للمتميزين الصايغ 
والقالف الحترافيتهما العالية رغم انكما متارسان االرجتال 

على الهواء مباشرة.

 املجتمع الكويتي بطبيعته وفطرته يتمسك بتعاليم دينه 
وبالقيم اإلس���المية احلميدة ولذلك جتد أن العمل اخليري 
الكويتي منتش���ر في أرجاء املعمورة، وهذا دليل على حب 
أهل الكويت للعمل اخليري تنفيذا لتعاليم ديننا احلنيف 
ولهذا كله جتد أن أغلبية الشعب الكويتي مييل إلى الكتل 
اإلسالمية عند أي ممارسة دميوقراطية سواء كانت نقابات 
أو أندية رياضية أو جمعي���ات تعاونية أو حتى احتادات 
طلبة وغيرها، وكذلك احلال ينس���حب على مجلس األمة 
فتجد أن الكتل اإلس���المية حتظى بدعم اكبر من أي كتلة 
أخرى لدى الشعب الكويتي، إال أن بعض الكتل اإلسالمية 
وعلى سبيل املثال حركة حدس منيت بخسارة كبيرة في 
االنتخابات الس���ابقة وتقلص العدد إلى ممثل واحد فقط 
في البرملان بعد أن كانت تشكل أغلبية داخل مجلس األمة، 
وكذلك احلال بالنسبة للحركات السلفية فقد خسرت رموزا 
لها في بعض الدوائر وحتى القلة القليلة التي وصلت إلى 
قبة البرملان كانت متفرقة ومختلفة في أغلب القضايا حتى 
وصل احلال بهم إلى تبادل االتهامات، وقد يكون سبب هذا 

التراجع مواقفهم من بعض القضايا الشعبية.
 أي ان هناك أسبابا عدة لتراجع شعبية الكتل اإلسالمية 
منها عدم وجود إستراتيجية واضحة ومعلنة لألهداف وكذلك 
عدم وجود تنس���يق وتفاهم في أغلب القضايا املطروحة 
وعلى س���بيل املثال قضية إسقاط القروض، فهناك تباين 
في اآلراء اإلسالمية، فمنهم من يرى أنها غير شرعية ومنهم 
من يؤمن بش���رعيتها، وقس على ذلك أغلب القضايا، إذن 
فاحلركات اإلس���المية تراجعت شعبيتها وستتراجع أكثر 
إن لم تكن هناك إس���تراتيجية واضحة وأيضا يجب إعادة 

النظر في مواقفهم من بعض القضايا الشعبية.
Soud-2002@live.com

يواجه الطلب���ة املقبولون في خطة 
البعثات لوزارة التعليم العالي لدراسة 
البكالوريوس أو بعثات جامعة الكويت أو 
التطبيقي لدراسة املاجستير والدكتوراه 
العديد من األسئلة حول طبيعة الدراسة 
واملعيشة في اخلارج، األمر الذي دفعني 
لكتابة هذا املقال لعلني أوضح بعض 

األمور التي تدور في ذهن الطلبة.
كيف أختار املدينة واجلامعة؟ هناك العديد من املعايير 
املختلفة الختيار املدينة واجلامعة املناسبة لكل طالب وطالبة، 
فهناك املدين���ة الغالية والرخيصة، هناك الباردة واحلارة، 
هناك اآلمنة، لكن غالبا ما تكون صغيرة ومملة نسبيا وهناك 
املدينة الس���ياحية لكن غالبا ما تكون خطرة نسبيا. هناك 
مدن حتتوي على عدد كبير من الطلبة الكويتيني بينما تخلو 
مدن من أي تواجد كويتي. أما معايير اختيار اجلامعة فهي 
مس���توى الدراسة حيث هناك اجلامعات العشر األوائل في 
كل تخصص وهناك جامعات أقل مستوى. وملعرفة ترتيب 
USNEWS.( اجلامعة األكادميي ميكن للطالب زيارة موقع
com( كما أن حجم اجلامع���ة يؤثر في قرار البعض حيث 
هن���اك اجلامعات التي حتتوي على أكثر من 50 ألف طالب 
وأغلبه���ا حكومية بينما حتتوي بعض اجلامعات على أقل 
من 5 آالف طال���ب وأغلبها خاصة. ولكل ميزة فاحلكومية 
كبيرة وقادرة على توفير كل ما يلزم الطالب بينما اخلاصة 
صغيرة وتوفر اهتمام أكث���ر بطلبتها. فعلى املقبولني في 
البعثات أن يراعوا مثل هذه املعايير حني اختيار اجلامعة 
واملدينة املناسبة لهم، ومتى كان االختيار مبنيا على أسس 
علمية صحيحة، كانت فرصة النجاح في اجلامعة وفرصة 

التأقلم في املدينة أعلى بكثير.
هل أغير تخصصي؟ من عيوب البعثات اخلارجية أنها 
حتدد التخصص للطالب بناء على قائمة الرغبات التي يتم 
تقدميه���ا جلهة االبتعاث. وقد يقب���ل الطالب في أول رغبة 
اختارها أو في آخر رغبة اختارها. وحتى لو قبل الطالب في 
أول رغبة ففي أغلب األحيان يكون اختيار الطالب لرغبات 

التخصص مبنيا على أسس 
غير صحيح���ة. وللتغلب 
على هذه املعضلة تسمح 
العالي في  التعليم  وزارة 
الكوي���ت للطالب بتغيير 
تخصصه بعد اجتياز عدد 
الدراسية  املواد  محدد من 
ضمن ش���روط وضوابط 
معينة، وهنا يكمن السؤال: هل أغير تخصصي؟ من اخلطأ 
أن يجي���ب الطالب على هذا الس���ؤال م���ن دون أن يلتحق 
بجامعته. فكل تخصص لديه مواد مشتركة مع تخصصات 
أخرى وعلى الطالب أن يجتاز هذه املواد املش���تركة، وبعد 
اجتياز هذه املواد سيكون الطالب ملما بالتخصصات األخرى، 
وس���تكون اإلجابة عن سؤال تغيير التخصص سهلة. فإذا 
ارتأى الطالب أن تخصصه ال يناسبه فسيستطيع اختيار 
التخصص املناس���ب بناء على املواد املشتركة واملستوى 

األكادميي الذي قدمه الطالب في هذه املواد.
هل الغربة صعبة؟ ال ينك���ر أي طالب مغترب صعوبة 
الغربة وخصوصا في األشهر األولى من السفر. ولكن تأكد 
عزيزي الطالب وعزيزتي الطالبة من أن هذا الشعور سيخف 
تدريجيا مع الوقت حتى يصل بك املطاف بأن تشعر بأنك 
من أهل البلد بل إن بعض الطلبة املغتربني وخصوصا من 
قضى فت���رة طويلة في اخلارج يش���عر بأنه مغترب حني 
يكون ف���ي الكويت. لذا توكل على اهلل عز وجل وال جتعل 
مشقة املعيشة في اخلارج التي ال تدوم فترة طويلة عائقا 
أمام الدراسة في أقوى اجلامعات األجنبية واحلصول على 
شهادة تؤهلك للتوظف في أكبر الشركات العاملية. ونصيحة 
أوجهها للطلبة والطالبات اجلدد بأال يبخلوا على عائالتهم 
وخصوصا أمهاتهم بالتواصل املستمر. فالتكنولوجيا احلديثة 
تتيح للطلبة التحادث الصوتي وحتى املرئي. فاحرصوا على 
أن تطمئنوا والديكم باستمرار فلم أكن أعلم مبقدار خوف 

األب واألم على أبنائهم إال بعد أن أصبحت أبا.
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ليس بالضرورة أن تكون بعض 
القرارات الت���ي نتخذها في حياتنا 
قرارات صحيحة، فكم من رأي نظنه 
صائب���ا وهو في احلقيق���ة خاطئ، 
ونستذكر هنا املثل القائل »ليس كل 
مجتهد مصيبا« والشاهد من ذلك هو 
ما متخض عنه اجتماع مجلس الوكالء 
لوزارة التربية األخير والذي انتهى 
بإطالة اليوم الدراس���ي مع العلم أن 
هذه الفكرة كانت مجدولة ضمن أفكار 
الوزارة والتي لم تأخذ حيزها باإلفادة 
املس���تفيضة لينضم هذا امللف إلى 
جانب إخفاقات هذه الوزارة املستمرة 
خالل السنوات القليلة املاضية والتي 
ترجمت عبر مناهج ال تناس���ب فكر 
النشء أو حشو ال فائدة منه ساهم 
بش���كل واضح في تردي مس���توى 
الدروس  التعليم وانتش���ار ظاهرة 
اخلصوصية، أضف إلى ذلك أن مهنة 
التدريس أصبحت إحدى املهن الطاردة 
والتي باتت تعاني نقصا مس���تمرا 
ف���ي كل عام، ولكن مع األس���ف فإن 
ديدن القياديني بوزارة التربية أصبح 
التعالي واملغاالة ف���ي اخلطأ وعدم 
إدراك املش���كلة احلقيقية فيها، وما 
صرحت به الوكيلة املساعدة للتعليم 
العام مؤخرا برفضها ما ورد في بيان 
انتقاد ملشروع  جمعية املعلمني من 
إطالة الدوام الرسمي، يؤكد على أن 
العقلية التي تهيمن على وزارة التربية 
تدار بأحادية نخبوية بعيدا عن الواقع، 
لتفقد بذلك ورق���ة املصلحة العامة 
التعاون والتواصل مع  املتمثلة في 
املعلم الذي يعيش على أرض الواقع 
والذي يدرك ويعي املشاكل وكيفية 
حلولها، كونه يتعايش معها بشكل 
يومي، إال أن القياديني قدموا رأيهم 
اإلداري على الرأي الفني واليوم لم 
يتبق على بداية العام الدراسي سوى 
أي���ام معدودة، وأنا على يقني من أن 
األخطاء املاضية ستتكرر كما هي في 
السنوات الالحقة من نقص مدرسني 
وكراس���ي وكتب وتكييڤ وبرادات، 
وهو تأكيد على أن هؤالء القياديني 
قد حان وقت تقاعدهم وأن احلل يقبع 
بني أيدي الكوادر الشابة لتصلح ما 
أفس���ده الدهر، لذا ومن هذا املنطلق 
نتمنى أن يحظى هذا امللف باهتمام 
القيادة السياسية خصوصا بعد أن 

انضم خلطة التنمية.
t-alhaifi@hotmail.com

الرجوع إل���ى احلق فضيلة، والعودة 
إل���ى أهل العلم منقب���ة، والوقوف حيث 
وقف القوم محمدة، نقولها بصوت عال 
شكرا للش���يخ عادل الكلباني، شكرا من 
القلب، ش���كرا لرجوعك إلى احلق، شكرا 
لقبولك نصيحة املخلصني، شكرا اللتزامك 
بإجماع علماء املسلمني. أنا شخصيا التقيت 
الشيخ الكلباني خالل زيارته األخيرة إلى 

الكويت، فما رأيت منه كبرا وال رياء، فال عجب من أن يعترف 
بخطئ���ه ويرجع إلى صوابه رافعا الرأس، وأجزم بأنه فعل ما 
عجز عن فعله الكثيرون ممن يخافون الناس وال يخافون اهلل، 

فجزاه اهلل خيرا.
البعض جعل من الكلباني عالم���ة زمانه، ومجدد عصره، 
ومجتهدا ال يبارى، وأخذ يقارن بينه وبني بعض أكابر العلماء 
مقارنة بعيدة عن الواقع، مقارنة تنم عن اجلهل بحقيقة العلماء 
وما سواهم من الوعاظ والقراء، رأينا من اإلعالم الالهث خلف 
اإلثارة وكل ما هو شاذ وغريب كيف أبرز الكلباني وأعطاه مكانة 
أرفع من مكانته بكثير مع تقديرنا وإجاللنا له، فهو يبقى من 
حملة كتاب اهلل العزيز، أما اآلن وبعد رجوعه للحق والتزامه 
بقول جمهور العلماء، وانصرافه عن تبني الشاذ من األقوال، 
والبدع من األمور، لن نس���مع عنه بعد اآلن حس���ا وال خبرا، 
وس���يبقى مجرد إمام للحرم املكي في ليالي رمضان وحسب، 
وستختفي صورته ويبخس حقه وتهز مكانته إعالميا، ويبرز 
من هو أدنى منه ممن تغره األضواء، وإن غدا لناظره قريب.

إعالم هذه األيام الذي يتش���دق مبفهوم احلرية وال يحترم 
الرأي اآلخر، يبرز من يفتي بهواه ومشتهاه ويرفعه إلى عنان 
السماء ممن ال يعرف ال بعلم وال مبجلس تدريس وال بإفتاء وال 

لهم طلبة وال مبؤهل شرعي 
مستحق، في حني يبخس حق 
العلماء املشهود لهم بالعلم 
والورع، وإال فنبؤني باهلل 
عليكم، هل سمعتم بأحمد بن 
باز، وأحمد الغامدي، وعادل 
الكلباني قبل 3 سنوات؟ هل 
كنتم تقرأون لهم فتاوى قبل 
فتاواهم النشاز في االختالط والنقاب والغناء، هل يعرف لهم 
مجل���س تدريس أو حلقات علم يجتمع فيها الطالب كس���ائر 
العلماء األكابر، كأمثال الشيخ صالح فوزان، والشيخ عبدالعزيز 
آل الش���يخ، والشيخ عبدالرحمن البراك، والشيخ عبداحملسن 

العباد، وغيرهم من هيئة كبار العلماء.
 سيكون حال اإلعالم الفاسد املتربص لزالت العلماء والدعاة 
وهفواتهم مع الش���يخ عادل الكلباني بعد تراجعه عن إباحة 
الغناء، أقرب إلى حال اليهود مع عبداهلل بن سالم رضي اهلل 
عنه حني أشهر إسالمه، ففي اآلثر أن عبداهلل بن سالم ÿ ملا 
ذهب إلى النبي ژ وأيقن باإلسالم قال »يا رسول اهلل اختبر 
اليهود واسألهم عني، يا رسول اهلل ان اليهود قوم بهت وانهم 
ان يعلموا بإسالمي بهتوني فأرسل اليهم فسلهم عني«، فأرسل 
اليهم فقال »أي رجل ابن س���الم فيك���م«؟ قالوا »حبرنا وابن 
حبرنا وعاملنا وابن عاملنا« قال »أرأيتم ان أس���لم تسلموا؟«، 
قالوا »أعاذه اهلل من ذلك«، فخرج عبداهلل فقال »أش���هد أن ال 
اله اال اهلل وأن محمدا رس���ول اهلل«، فقالوا »شرنا وابن شرنا 
وجاهلنا وابن جاهلنا«، فقال »يا رس���ول اهلل ألم أخبرك أنهم 

قوم بهت«، فاصبر يا شيخ عادل فإن القوم قوم بهت.

dhari0395@hotmail.com

سعود الطويح

تراجع الكتل اإلسالمية

خطوات

ذعار الرشيدي

الصالل ومكتب ألمانيا
وبرنامج بـ 1000 برنامج
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م. ضاري محسن المطيري

الكلباني والقوم البهت

رياح التفاؤل

سلطان شفاقة العنزي

أسئلة تواجه من ينوي 
الدراسة في الخارج

إشراقة متجددة

ارحمينا يا وزارة التربية

طالل الهيفي

السموحة


