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 تعرف كلمة امليانة حســـب املفهوم العام لدى الكويتيني برفع 
الكلفة سواء في احلديث أو بالطلب بني شخصني ومن ثم ال يعود 
ما يدور بينهما من باب احملاذير، ومن خالل هذا الســـياق نالحظ 
أن احلكومة قد اســـتثمرت هذا املفهوم لتشيع امليانة بينها وبني 
النواب والشعب بشكل مميز حتى أصبح طريقها مفروشا بالورد، 
فـــال معارضة توازي هـــذه امليانة بعد أن أصبـــح التفرد بالقرار 
هو العنوان الرئيســـي لهذه العالقـــة وبعد أن أصبحت احلكومة 
«متون» على أغلبية نيابية، وأفضل تشـــبيه لهذه احلالة ما ورد 
على لســـان النائب عادل الصرعاوي، ولكن بعكس ما أملح إليه، 
نالحـــظ أن أغلب النواب هم من فتحوا قلوبهم للحكومة بأغلبية 
مطلقة وبقيت قلة قليلة تغرد خارج السرب ال حول لها وال قوة، 
فبات ميزان القوى مائال بحسب «ميانة» احلكومة على من يواليها 
ممن استفادوا من هذه املصلحة املتبادلة ولتنعكس بطبيعة احلال 
بعد ذلك بشكل غير مباشـــر على السلطة الرقابية املفترضة من 
اجلهة التشريعية، فما كنا نهمس به من صفقات يشوبها الفساد 
أصبح وضعه طبيعيا تنقل تفاصيله عبر وسائل اإلعالم ودائما 
ما يكـــون نهاية احلرامي في هذه الروايات مجهوال، ليبقى احلال 
كما هو عليه حتى إشعار آخر، ومع خنوع وفرضية امليانة التي 
طالت معظم السلطة التشريعية وجزءا من قوة الشعب الذي رضخ 
بشكل غير مباشر إلشارات احلكومة وتقبل مسألة احلديث حول 
فرضية ما يتداول، وان كان أبرزها قانون الضريبة املوحدة على 
الدخل مع العلم أن احلكومة قد أخفقت في الســـابق في حتصيل 
التزامـــات املواطنني واملقيمني من خدمة الكهرباء واملاء مما يعني 
أنها غير مهيأة للشـــروع في هذه اخلطوة، إال أن ميانة احلكومة 
على أطراف اللعبة قد منحتها هذه اخلطوة االستثنائية لتسويق 

برنامجها سواء من جدية أو خلط األوراق ملساومات قادمة.
  وبعيدا عن واقع السياسة نهنئ اجلميع بالعيد األضحى املبارك 
ونهنـــئ حجاج بيت اهللا الكرام فلهم الســـعي املشـــكور والذنب 

املغفور بإذن اهللا. 
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 «بعد شوي» مسلسل كذا وكذا. عبارة تكررت في شهر رمضان 
على شاشــــة إحدى القنوات الكويتية، تقرير إخباري عاجل لقناة 
كويتية يبث باللغة الفصحى ممزوجا بألفاظ عامية، هل تساءلت 
يوما ملاذا يتم استخدام لهجتنا بهذه الطريقة؟ هل املقصد تصدير 
لهجتنا للخارج أم أن األمر بكل بساطة هو رداءة املستوى اللغوي 
لدى بعض العاملني في املجال اإلعالمي، هل سبق وشاهدت حتليال 
إعالميا لقناة عربية محترفة مثل اجلزيرة والعربية؟ قد تختلف مع 
وجهة نظرهم ولكنك لن تختلف مع أسلوبهم في اخلطابة واستعمالهم 
الصحيــــح للكلمات وتفاديهم لألخطــــاء النحوية، ثم ارجع وقارن 
وضعنا احلالي. أتذكر تلفزيون الكويت مبذيعيه املخضرمني حني 
كان التشكيل لكل كلمة تقال هو املبدأ األساسي، أما اآلن فالسكون 
وعدم التشكيل على أواخر احلروف هو األساس، وما يشكل إما أن 
يكون صدفة أو أن يكون خطــــأ من الناحية النحوية، بنظري هذا 
التدني في املستوى اللغوي في وسائل اإلعالم هو انعكاس لتدني 

املستوى اللغوي لعامة الشعب والذي بدوره ينتقل ألطفالنا.
  ولهذا االنخفاض في املستوى اللغوي والنحوي أسباب كثيرة 
منها هجر القرآن الكرمي، فعندما كان الشخص فينا يفخر بأن أبناءه 
يحفظون كذا وكذا من القرآن، أصبحنا نتفاخر بأن أبناءنا يتكلمون 
٣ لغات بطالقة من دون أن تكون اللغة العربية من ضمنهم، عندما 
كان الصغــــار يتعلمون جتويد القرآن في املســــاجد ما بعد صالة 
العصر، أصبحوا اآلن خبراء في الـ «بالي ستيشن» واإلنترنت، قد 
جتادلني بأن تعّلم وسائل التكنولوجيا أمر مهم، ولن أعارضك، بل 
ســــأدعك تخدع نفسك بأن طفلك الذي يقضي ٥ ساعات يوميا على 
الـ «بالي ستيشن» هو إنسان مثقف ومطلع، وما يفعله في ألعاب 
الڤيديو من قتل لوحوش ومصاصي الدماء أو مطاردات السيارات 
السريعة سيفيده في دراســــته اجلامعية، هذا إن كنت فعال تؤمن 

مبا تقوله.
  ومن أسباب تردي املستوى اللغوي هجرة الكتب والقراءة فمن 
قال «أمة اقرأ باتت ال تقرأ» أصاب، لألسف، كبد الصواب. فاملكتبات 
العامة خاوية بينما تشــــتكي املراكز التجارية من االزدحام، حتى 
املكتبات الشخصية في البيوت التي كانت في السابق أمرا أساسيا، 
اختفت اآلن أو اســــتبدلت مبكتبة لألفالم واألغاني األجنبية. وفي 
أفضــــل احلاالت جتد بعض املكتبات املنزلية ولكنها موجودة فقط 
للمظاهر االجتماعية وحتى لو وجدت الكتب فأين القراء؟ لن أتكلم 
على دور املدارس واحلكومة والنواب، فهذه اجلهات ليست هي من 
تنمي ثقافتنا بل ما نفعله وخصوصا في بداية عمرنا، وبعد فترة 
الدوام املدرسي حتى فترة النوم، هو ما يطورنا عن غيرنا. فاملدرسة 
تؤهل العديد لبدء الدراسة اجلامعية للحصول على وظيفة ولكن 
مطالعــــة الكتب في وقت فراغك هي ما تؤهلك لتكون مميزا من بني 
زمالئك في مختلف املجاالت فمن يقرأ في مجال التاريخ والقصص 

والشعر واألدب والسياسة واالقتصاد ليس كمن ال يقرأ.
  احلل لتردي املستوى اللغوي والنحوي ألبنائنا هو كاحلل ألي 
مشكلة اجتماعية أو تربوية، احلل في النشء. أكرر ما ذكرته بأن احلل 
روا  ليس في املدارس، إمنا في البيوت. اقرأوا ألبنائكم منذ صغرهم، وفَّ
لهم مكتبة صغيرة في البيت ملطالعة الكتب والروايات لتشجيعهم 
علــــى القراءة، فمازلت أذكر أول روايــــة مطولة قرأتها والتي كانت 
عن قصة «ســــيف بن ذي يزن» ولم أجتاوز العاشرة وقتها. حثوا 
أبناءكم على قراءة وحفظ القرآن عوضا عن حفظ القصائد الغزلية 
البالية وتأكدوا أن نتائج جهودكم ســــتعود بالفائدة على أبنائكم 
علــــى نواح عدة وأهمها التوفيق في احلياة العلمية والعملية، فلم 
أسمع قط عن مدمن مخدرات أو شاب فاشل دراسيا نشأ على حب 

قراءة الكتب منذ صغره، واهللا ولي التوفيق.
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 سلطان شفاقة العنزي

 علموا أوالدكم القراءة

 إشراقة متجددة

 كانـــت ومازالت الطماطم 
أو «األوطة»  أو «البندورة» 
أو «الطماط» كما نسميها في 
الكويت، هي الشيء املفضل 
الذي لطاملا استخدمه كثير 
من احملتجني في بعض الدول 
لقذف مسؤولي بالدهم، تعبيرا 
عن رفـــض سياســـاتهم أو 
قراراتهم وذلك لرخص ثمنها 
ولليونتهـــا، حيث ال تؤذي 
«الطماط» وال تؤدي إلصابة 
من يقذفون بها إال نادرا جدا، 
ولكن في حالة ارتفاع سعرها 
بجنون كمـــا هو حصل منذ 
أيام، فأظن أنهم سيتوقفون 
لألبد أو مؤقتا عن استخدامها 
لالحتجاج ضد املســـؤولني، 
إذا انخفضت أســـعارها  أما 
فسيستمر األمر كما هو، أي 
الوســـيلة  تكون «الطماط» 
املفضلة لرمي املســـؤولني 
والسياسيني في حالة االحتجاج 

على سياساتهم وقراراتهم.
  في اسبانيا هناك مهرجان 
ســـنوي للطمـــاط، يتقاذف 
احملتفلـــون فيـــه بالطماط، 
ويستخدمون كميات كبيرة 
جدا وهائلة منها يوم املهرجان 
لدرجة قد تصل إلى أن يسبح 
احملتفلون في بحر من الطماط 
وذلك كما نشاهد في وسائل 
اإلعالم املختلفة، ورمبا يقوم 
هؤالء هذا العام بـ «الغاء» هذا 
املهرجان الســـنوي للطماط 
وذلك بسبب استمرار ذيول 
األزمة االقتصادية لديهم أو 
رمبا يقومـــون بتصديرها 
مجانا كهدية تعاطفا مع سكان 
املناطق التي ارتفع فيها سعر 
الطمـــاط بجنون وذلك رأفة 
انتهاء  الكبير على  بحزنهم 

أيام رخص الطماط.
  ال أدري ما الذي سيجري 
لو اســـتغنى الناس عن أكل 
الطماط فهل ستحدث كارثة 
او مجاعـــة مثال؟ أم أنهم لن 
يســـتطيعوا األكل نهائيـــا 
دون طماط؟ وهل تســـتحق 
الطمـــاط كل هـــذه الضجة 
املفتعلة األخيرة على سعرها 
رغم أن الطمـــاط تعتبر في 
مجتمعات عديدة من الفواكه 

غير الضرورية؟
  ويا أيهـــا الذين تتذمرون 
الطماط،  ارتفاع ســـعر  من 
امتنعوا عن شرائها «متططوا» 
احتجاجا وحزنا حتى عودة 
أسعارها إلى طبيعتها، ولن 
تعـــود مهمـــا «متططتوا» 
وامتنعتم وحزنتم أيها الناس 
غير الطبيعـيني وال تريدون 
أن تكونـــوا دائمـــا وأبدا إال 

كذلك.

 مخلد الشمري

 رؤية

 الرئيس االميركي باراك اوباما اتهم 
من قبل مناوئيه بأنه مســـلم متخف 
بعد ان فشلوا في اثبات والدته خارج 
الواليات املتحدة وقد حدث ذلك عندما 
قام بزيارته االخيرة الندونيسيا، لكن 
االمر املثير للدهشة هو ان البريطانيني 
لم يثيروا هذا اجلدل مع االمير تشالز 
والذي يبدي اهتماما واعجابا واضحا 
باحلضارة االسالمية ولكن لو ذهبنا 

في اجتاه اسالم اوباما اخلفي فإننا ال نستغرب حدوث ذلك 
لعدة اسباب وهي:

  ١- تعتبر الواليات املتحدة رائدة العلم واملعرفة الثقافة 
في هذا العصر فقد استطاع مثقفوها ان يصلوا الى االحتفال 
بإصدار مليار كتاب من قبل مواطنيها الذين صالوا وجالوا في 
جميع العلوم والثقافات، وعليه فإن املعلومة التي تقودهم 
الى حقيقة االسالم يستطيعون الوصول اليها بأقل التكاليف، 
ولو بحـــث الرئيس االميركي في ذلك لوجد االجابة عن كل 
تســـاؤالته حول اي جزئية عن االسالم، ولوجد ان العنف 
اخلاص بحسابات سياسية وعسكرية ما هو اال عنف ألبس 

عباءة االسالم بالقوة واالسالم ليس له عالقة به اطالقا.
  ٢- ان الدين االســـالمي هو اول ما نادى باملســـاواة بني 
البيض والســـود فال فرق بني االبيض واالسود او العربي 
واالعجمي اال بتقوى اهللا، وقد كان بالل بن رباح وهو اسود 
مؤذن الرسول ژ وكان قد حرم اآلذان على نفسه بعد وفاة 
الرسول ژ وعندما انتقل الى الشام طلب منه الصحابة ان 
يؤذن بالناس فرفض بشدة وتدخل عمر بن اخلطاب فوافق 
واذن فتذكروا بأذانه الرسول ژ وبكوا بكاء شديدا، وذلك 
حزنا على فراق الرسول ژ، ومن املفارقات انه ژ عفا عن 
وحشـــي وهو اسود بعد ان قتل عمه حمزة بن عبداملطلب، 
وقد ادت هذه احلادثة الى حزن الرســـول ژ حزنا شديدا 
على عمه حمزة، لكنه لم ينتقم من وحشي النه دخل االسالم 

واالسالم يجب ما قبله.
  ٣- حتى وان اعلن الرئيس االميركي اسالمه فلن يضره 
شيئ فقد سبقه ابناء جلدته لالسالم مثل محمد علي كالي، 
واملالكم مايك تايسون الذي يقول «لقد درست القرآن فوجدت 
فيه االجابات عن كل االسئلة في احلياة»، وقال ايضا «اليهود 
ال يعترفون باملسيح، واملسيحيون ال يعترفون مبحمد ژ 

ولكن املسلمني يعترفون مبوسى واملسيح».
  ويقول احد قساوسة جنوب افريقيا وقد تعلم املسيحية 
في اجلامعات البريطانية: ان املسيحية لم تستطع ان جتيب 
عن تساؤالتي النها مرتبكة في جسمي فقد جاءتنا باالجنيل 
في يد والعبودية في اليد االخرى، وجاءنا ادعياؤها باالجنيل 

في يـــد وبزجاجة اخلمر في اليد 
االخرى.

  ثم اضـــاف قائال: لقـــد رأيت 
املســـلمني يصلون فاذا باالبيض 
بجانب االســـود، والغني بجانب 
الفقير، واجلاهل بجانب املتعلم، 
لهذا اقول ان االفريقي ليس بحاجة 
الى املسيحية، انه بحاجة الى هذا 

الدين العظيم.
  ٤- الفالســـفة واملفكرون اتفقوا علـــى حقيقة ان القرآن 
نزل من الســـماء على محمد ژ ذلك الرسول االمي وكانت 
مكة واملدينة هما النواة االولى النطالق الرســـالة احملمدية 
ولـــم تزخر هاتان املدينتان بأي حضارة كحضارة االغريق 
والرومان والفراعنة والبابليني وغيرهم، وهذا االمر يقودنا 
الى حقيقة مفادها ان ظهور االسالم في اجلزيرة العربية ادى 
الى انطالق نور العلم واملعرفة وانتهاء عصر اجلهل والظلمات 
فأصبح االســـالم الدافع االساسي للحضارة االسالمية التي 
امتدت اربعة عشـــر قرنا وهذا ما اقر به كارل ماركس حيث 
قـــال: «جدير بكل ذي عقل ان يعترف بنبوته (محمد) وأنه 
رسول من السماء الى االرض»، اما غوته فقال: «القرآن كتاب 
الكتب واني اعتقد هذا كما يعتقده كل مسلم»، واضاف ايضا: 
«كلما قرأت القرآن شعرت ان روحي تهتز داخل جسمي» كما 
ذكر الفيلسوف اوغست كونت قائال: ال يسعني عندما انظر 
الى املسلمني عندما يصلون في جماعة والسكينة واالميان 
العذب يغشاهم اال ان اكبر عظمة هذا الدين، ولقد اشتهيت 
ان اكون يوما احد افراد هذه األفواج الســـاجدة لربها، وقد 
وصف الرســـول محمد ژ بأوصاف عدة بألســـنة وأقالم 
الغربيني منها: انه الشخصية اخلارقة، النبي امللهم واملؤمن، 
البطل النبي احملرر، ذروة االخالق السمحة واملعاملة الطيبة 
الكرمية، ليس قاسيا وال متعطشـــا للدماء، ان سنة محمد 

قاهرة للنفس مهذبة لها.
  ٥- ان احلـــرب االميركية على االرهاب هي حرب ضارة 
للمدنيـــني االبرياء لكن الزخم االعالمي العاملي لهذه احلملة 
العســـكرية ما ادى الى نشـــر حالة من التساؤالت العاملية 
حول االسالم ذلك الدين املخفي اثناء احلرب الباردة وهذه 
التســـاؤالت ادت الى دخول الكثير من االجانب في االسالم 
بعـــد ان تعرفوا على حقيقته، والى اين ســـيهرب الرئيس 

اوباما من هذا كله.
  واخيرا ومن خالل ما ســـبق ذكره فإنـــه ليس هناك اي 
مفاجآت عن ان الرئيس االميركي اوباما اذا كان يخفي اسالمه، 
فرمبا سيعلن ذلك بعد تركه للرئاسة لكنه قبل هذا كله هو 

اميركي ١٠٠٪. 

 مفرح النومس

 الرئيس أوباما 
  مسلم متخٍف

 جوهر الحديث

 برغم تيار الفتنة املذهبية الذي يجتاح األمة 
االسالمية اليوم والذي حتركه أياد خفية ومشبوهة 
نضع عليها ألف عالمة استفهام، اال ان أمة اخلير 
هذه ال تخلو من مخلصني وحكماء وعلماء ربانيني 
يســـعون دائما الى فقء عـــني الفتنة، فقد رحب 
األزهر الشريف في القاهرة بفتوى اإلمام السيد 
علي اخلامنئي والتي حرم فيها ســـب الصحابة 
الكـــرام ورموز أهل الســـنة والنيل من زوجات 
النبي ژ بعد ان تطاول املدعو ياســـر احلبيب 
على أم املؤمنني عائشة رضي اهللا عنها، كما رحب 

بهـــذه الفتوى الكثير من العلماء واملثقفني في العاملني العربي 
واإلســـالمي ملا فيها من بعد النظر واحلرص على وحدة األمة 
وسالمة األوطان، وكذلك صرح شـــيخ األزهر د.أحمد الطيب 
في وسائل اإلعالم قبل عدة أيام برفضه لتكفير الشيعة، وانه 
سيصلي خلفهم في النجف األشـــرف، وأكد عدم وجود قرآن 

آخر لديهم كما يحاول ان يروج لذلك البعض.
  وفي سياق خطوات التقارب هذه طلبت جبهة علماء األزهر 
من إيران هدم مزار أبي لؤلؤة املجوسي قاتل اخلليفة عمر بن 
اخلطاب ے وذلك بهدف مواصلة إزالة العوائق أمام الوحدة 
اإلســـالمية، وقد أيد هذا الطلب العديد من العلماء واملشـــايخ 
واملؤسســـات الدينية كجبهة العمل االسالمي في األردن التي 
طالبت املرشـــد اإليراني آية اهللا خامنئي بـ «إلغاء املزار حتى 

ال يكون ذريعة الحترام قاتلي الصحابة الكرام».
  ونحن بدورنا أيضا نشـــد على يد األزهر الشريف في هذا 
الطلب وكلنا أمل في حكمة اإلمام السيد علي اخلامنئي وبعلمه 
النقي اجلزيل الذي بدا واضحا وجليا في فتواه األخيرة ومبواقفه 
فـــي إخماد الفنت والتي نقف لها احتراما وإجالال، كلنا أمل في 
أن يستجيب ســـماحته ملطلب األزهر الشريف، خصوصا ان 
هـــذا املطلب يتفق مع فتواه التي حـــرم فيها النيل من رموز 

السنة، وما عمر بن اخلطاب ے إال رمز من 
أعظم رموز السنة وممن نزل فيهم قول اهللا 
تعالى (والســـابقون األولون من املهاجرين 
واألنصار والذين اتبعوهم بإحســـان رضي 
اهللا عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات جتري 
حتتهـــا األنهار خالدين فيهـــا أبدا ذلك الفوز 

العظيم).
  ولكن وإذا كنا نأمل من سماحة اإلمام خامئني 
إجابة دعوة األزهر الشريف في هدم هذا املزار 
حتى ال يكون ذريعة الحترام قاتلي الصحابة، 
فإننا أيضا وللعدل واإلنصاف نطالب علماء املسلمني وقادتهم 
ومثقفيهم بالدعوة لعدم تكرمي قاتلي اإلمام احلسني الذي هو 
سبط النبي ژ وبضعة منه وسيد من آل بيته وصحابي من 
صحابته وحواري من حواريه وسيد شباب أهل اجلنة، وهنا 
أتساءل: أليست تسمية اجلامع األموي في دمشق بهذا االسم 
تكرميا ملن قتل احلسني وخاض في دمه؟ أليست هذه التسمية 
تكرميا ملن قام ملكهم بحوافر خيل داســـت على جســـد حفيد 
الرسول ژ وسيوف قطعت رأسه ورماح طافت به األمصار؟ 
أليست هذه التسمية استفزازا لروح شهيد من آل بيت النبوة 
نحبه ونعشقه؟ أليســـت هذه التسمية تكرميا للظالم وغبنا 

للمظلوم؟
  لذلك أعتقد انه من الواجب علينا أيضا ان نطالب علماء األمة 
بتحويل مسمى اجلامع األموي في دمشق، الى جامع (احلسني) 
حتى تكون هذه اخلطوة تكرميا للشهيد ودحرا لتاريخ الظالم، 
خصوصا ان هذا اجلامع يضم في احدى زواياه رأس احلسني 
الشريف الذي قطع وعلق على أسنة الرماح دون أدنى احترام 
لكونه بضعة من رسول اهللا ژ وانه سيد شباب أهل اجلنة، 
فالتقارب بني املذاهب االســـالمية لن يأتي اال بخطوات عملية 

يقوم بها كل األطراف تطبيقا ملبدأ العدل واإلنصاف. 
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