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د.عبدالرحمن عبداهلل العوضي

فساد الفكر 
في مسلسالتنا 
الرمضانية

قد يستغرب القارئ تعرضي للمسلسالت الرمضانية 
بأي شكل من األشكال، ألنني اوال لست من مشاهدي 

املسلسالت وال من املدمنني عليها، وال من الذين 
يأخذون اجازة في شهر رمضان حتى يسهروا طوال 

الليل مع املسلسالت ويقضوا نهارهم بالنوم، وهكذا ال 
يشعرون بالصوم.. ال ليال وال نهارا.

فالصوم احلقيقي عبارة عن رحلة روحية قبل ان يكون 
رحلة بطنية، فبدال من حرمان النفس من الوجبات 

اليومية املتعددة واالكتفاء في رمضان باالفطار 
واالمساك، جند اننا ننغمس في االفراط في اكل 

اجود انواع احللويات واالطعمة الرمضانية املختلفة 
كالتشريب والهريس والزالبيا واحللوى والغريبة التي 

كنا نراها في السابق فقط في رمضان، اما اآلن فقد 
اختلط احلابل بالنابل وال نعرف طعم االكالت الرمضانية 

ألننا اصبحنا نأكل هذه الوجبات يوميا بعد ان توفر 
اخلير الكثير واصبحنا من اصحاب الكروش والتخمة 

من اكلنا لدرجة ان رمضان شهر الصوم والعبادة اصبح 
اآلن شهرا للهو والسهر والزيارة.

على كل، فلنعد الى سبب كتابة هذه املقالة، فأنا لست 
بناقد مسرحي وال بكاتب مسرحي، لكن ظروف احلياة 

هذا العام وتعرضي حلادث بسيط تسبب في كسر مشط 
الرجل أدى الى جتبير الرجل مع االقامة اجلبرية في 

املنزل مستلقيا على ظهري ورافعا رجلي طوال الليل 
والنهار، وكانت التسلية لي بعد سماع االخبار املزعجة 

في الوطن العربي هي الهروب الى محطات االغاني 
واملسلسالت، وجزى اهلل الستاليت خيرا، الذي فتح لنا 
باب املتعة والتمتع واالغراءات وساهم في افساد الذوق 

والفكر والعاطفة وحتى الغريزة.
هذه احلالة اضطرتني أن اجلس واتابع املسلسالت 

الكويتية، معظمها كانت في نظري متشابهة، كلها ال 
تتعدى مواضيعها احلب الساخر والزواج والطالق 

وخيانة االزواج، وخيانات الزوجات واستباحة العالقات 
الزوجية والتشجيع على االباحية بشكل لم اجده حتى 

في املسلسالت الغربية، وحتى املسلسالت الغربية 
حرمت نفسي منها ألن اغلبها اصبحت مسلسالت 

عنف وقتل ومبالغة في االيذاء تفسد خيال االنسان 
وحترمه من التمتع حتى باخليال الرومانسي، ولو اننا 
كبرنا عليها، واصبح اغلب مشاهدي هذه املسلسالت 
هم االطفال الذين ال اعرف كيف تسمح لهم ظروفهم 

وعائالتهم بأن يشاهدوا مسلسالت الرعب والقتل 
والغش والضحك على الذقون، اي ان جميعها تبرز هذه 

املظاهر في املجتمعات اخلليجية، ومما حز في نفسي 
فعال هذا التوجه اخلطر في مواضيع مسلسالتنا نحو 
االباحية اجلنسية وثورة النساء واحتقار الرجال حتت 

عذر احلب والعشق والهيام، واغلب هذه املشاعر هدفها 
املصالح الشخصية، لكن اتبعوا مبدأ ميكيافلي السياسي 

املعروف الذي روج ملبدأ »الغاية تبرر الوسيلة« بغض 
النظر عن التضحيات واخلسائر والدمار الذي يتعرض 
له االنسان، املهم ان يحقق االنسان غايته يغض النظر 

عن الوسيلة.
قد يعتبرني البعض من »اجليل البائد« املتخلف، لكني 

افضل ان اكون كذلك واستذكر حياة الرومانسية اجلميلة، 
حياة امرؤ القيس وليلى العامرية في التراث العربي 

وروميو وجولييت وصوت املوسيقى في التراث الغربي، 
ألنها جميعها مشاعر طيبة وجميلة ظلت مع التاريخ 

لتعتبر قمة التضحية واحلب الصادق والعشق الذي كنت 
اقارنه دائما باملاديات الطاغية املسيطرة على الغرب.

وليعذرني االخوان كتاب هذه املسلسالت اذا كنت قاسيا 
في حكمي بعض الشيء، لكن ألنني كنت مشاهدا ارغب 

في ان امتتع وافرح واسعد بدال من الغم والهم والنكد 
الذي تنتهي به كل حلقة من هذه املسلسالت، واستغرب 
فعال كيف يتفرغ الناس لكي يعيشوا حياة النكد والهم 

رغم ان احلياة اليومية كلها نكد وتعاسة بسبب ما يعانيه 
انسان هذا العصر من املجاعات والظلم والبطش والقتل.
وكانت تسليتي الوحيدة هي مشاهدة مسلسل »احلسن 

واحلسني« رغم انه كان استعراضا جديدا ملأساة اسالمية 

كبيرة شقت االمة حتى اآلن واختلف فيها االخوان، لكن 
وجدت فيها معاني انسانية كبيرة ان االنسان يجب ان 

يقف مع حقه وال يتنازل عنه مهما كانت النتائج، رحم اهلل 
احلسن واحلسني رضي اهلل عنهما على معاناتهما الكبيرة.

ولقد عاهدت اهلل اال اتابع اي مسلسل محلي يسرد مثل 
هذه املآسي والفضائح واجلنس الرخيص واالباحية، 

بل سأكتفي باالستماع الى االغاني القدمية واملوسيقى 
اجلميلة بدال من هذا الصراخ والنباح الذي يهيمن على 

اغانينا احلديثة حتت ضجة وضوضاء االوركسترا 
الكبيرة التي ال حتتاج الى اكثر من اربع او خمس ادوات.

يقولون هذا هو التحديث، ويقولون هذا هو التقدم، 
ويقولون اننا غرباء عن مجتمعنا احلالي ألنه مجتمع 
الشباب، واذا كان الشباب هذا مجتمعهم وهذا مجال 

متتعهم فنحن امام شباب يعاني من االحباط والثورة 
على الكبار قد يعوضه باخلروج على جميع عاداتنا 

وتقاليدنا واتباع مسيرة الغرب الذي لم يجد اال املخدرات 
واملسكرات لتسليه عن همومه واحباطاته.

وكان اهلل في عون شبابنا، ورغم انني دائما متفائل بهم، 
إال أنني آمل ان يتعلموا كيفية االبتعاد عن هذه املنزلقات 

املادية وان يتمسكوا بعقيدتهم واميانهم بالثوابت التي 
تربوا عليها، ونأمل ان يهدينا اهلل الى ما فيه اخلير 

والسعادة.

m50514514@hotmail.com
م.ضاري محسن المطيري

سلطان الخلف

أخيرًا.. فقنا الغرب!

عندما يقطع احلاكم 
»شعرة معاوية«

الناظر إلى دول الغرب يرى أنظمة املرور املتقنة 
لديهم، ففي لندن لم متنعهم شوارعهم الضيقة 

قدمية النشأة من القضاء على زحام األهالي 
والسواح، فطرحوا حلوال جذرية كقطارات األنفاق 
الفعالة، وحلوال جانبية كسيارات األجرة، وما يبهر 
هناك أنهم خصصوا حارات محددة تكون أولويتها 
لباصات النقل اجلماعي، وأخرى للدراجات النارية 
والهوائية، وال نعجب إذا علمنا أن قطارات األنفاق 

في وسط لندن يستغلها في الفترة الصباحية فقط 
أكثر من مليوني نسمة، ونحن في الكويت إلى اآلن 
لم جند حال لزحام لم يبلغ 1% من ذلك العدد املهول.

فقط لو قام اإلخوة املفتونون بالغرب، وأصحاب 
الهوى التغريبي بخدمة للوطن واملواطنني، 

خاصة وهم يتشدقون بالوطنية في كل مناسبة، 
»ودوشونا« بكثرة إعجابهم بالغرب املتطور، 

فخدمونا باستيراد نظام الغرب البديع، واختراعاته 
اجلديدة، بدال من استيراد زبالة الغرب وإمالءاته، 
فروجوا لثقافة االهتمام بالعلماء واملبدعني، بدال 

من االهتمام بأهل الفن والرقص، وخلصونا 
من استيراد أمراض املجتمعات الغربية النفسية 

واالجتماعية، وجلبوا لنا تكنولوجيا وصناعة 
الغرب، خاصة وهم يحجون إليه في الشتاء 

والصيف.
وللعلم فهؤالء الغربيون رغم تطورهم فغالبيتهم 
يعتز بإرثه االجتماعي وعاداته املوروثة، ويتضح 
ذلك في حفاظهم على لغتهم األم، فبريطانيا هي 

الدولة الوحيدة في العالم التي ال تدرس لغة أجنبية 
بجانب لغتها اإلجنليزية األم في مدارسها، بل 

ليس هناك دولة أوروبية وال شرق أسيوية تدرس 
الطب أو الهندسة والعلوم العصرية إال بلغة الدولة 

الرسمية، سواء كانت روسية أو ايطالية أو فرنسية 
أو صينية، بالطبع خالفا ألغلب دولنا العربية التي 
ال تعتز بعروبتها وال بدينها حيث يرون أن اللغة 

االجنليزية هي لغة العلم الوحيدة، ورغم حتررهم 
من دينهم احملرف، حيث تؤكد إحصائيات بريطانية 

أن عدد امللحدين في بريطانيا جتاوز 45%، ورغم 
هذا فهم لم ينفكوا يتفاخرون بتاريخهم رغم 

سواده احلالك.
من الفواجع التي صدمت بها مؤخرا، والتي تدلل 

على أن الغرب أكثر وعيا منا وتشجيعا للعمل 
املجتمعي، هو ما رأيته في شوارع لندن، وبالتحديد 

في شارع اكسفورد الذي ميثل واجهة حضارية 
للسياحة في لندن، ففي شارع يعج برجال األمن 
واملرور، وكاميرات الڤيديو املوضوعة على جميع 

جوانبه، ترصد جميع املخالفات واحلركات بكل دقة، 
أجد موظفا، بل عدة موظفني جلمعية خيرية جتمع 

الصدقات النقدية، وضع حتت نقدية 10 خطوط، 
نقدية وليست استقطاعات كما هو معمول به في 

بلدنا األكثر حضارة من اململكة املتحدة كما يبدو، 
وما زاد الطني بلة أن املوظفني كانوا دون بطاقات 

تعريفية وشخصية، وأزيدكم من الشعر بيتا، كانوا 
يجمعون التبرعات بطريقة »دفشية« و»سوقية« 

قريبة من الشحاذة، دون أن مينعهم أحد، ودون أن 
حتاربهم صحافة أو إعالم، فهل نحن أكثر تنظيما 

من الغرب؟ مجرد تساؤل أطرحه.
لكن يبدو أن الغرب يشجع العمل اخليري، ومينحه 
فسحة في أنشطته، ونحن في الكويت نضيق عليه 

ونخنقه، وال أقول نراقبه أو ننظمه، ألن الرقابة 
محمودة والنظام مطلوب، سواء كان على الزكوات 
أو األخماس أو األسداس، لكن املعيب هو التضييق 

والتعسف، ومنع التبرع النقدي بأسباب واهية، 
وذرائع مفضوحة، مع األسف يبدو أننا لم نفق 

الغرب سوى في محاربة العمل اخليري واملجتمعي 
واحلط من عزائم القائمني عليه والتشكيك في 

نواياهم، وال غرابة، فهذا نتاج الهزمية النفسية 
وزعزعة الثقة في القلوب التي أملت بالكثيرين منا.

الزعيم القذافي أمره 
عجيب، فبعد أن ضاقت 
عليه األرض مبا رحبت 
وتفلّتت السلطة من بني 
يديه بعد ثورة الشعب 

الليبي عليه راح يستحث 
نخوة شعبه ويحذره من 

احلملة الصليبية التي 
تستهدفهم كمسلمني ومن 

تدخل املستعمر الغربي في 
شأنهم ومن استيالئه على 

خيرات بالدهم النفطية علّهم 
يعودون إلى رشدهم ثم 

يلقون السالح وينضوون 
حتت لوائه، لكن هيهات 
فقد نسي أو انه تناسى 
اعتماده على الشركات 
الغربية واألميركية في 

إنتاج وتصنيع النفط الليبي 
وتسويقه وتعاونه مع أجهزة 

االستخبارات البريطانية 
واألميركية التي وصلت 
إلى حد مالحقة مواطنيه 
في اخلارج وإعادتهم إلى 

ليبيا من أجل وضعهم في 
املعتقالت وتصفيتهم فيها.

وال أعتقد أن الشعب 
الليبي بهذه السذاجة حتى 

يعير اهتمامه ملثل هذه 
التصريحات القذافية بعد 

أن ثبت لديه خالل سنوات 
حكمه أنه أبعد ما يكون 
عن الدفاع عن القضايا 

اإلسالمية، فقد عرف 
عنه أنه يكره السلوك 
اإلسالمي احملافظ بل 
يحاربه بال هوادة وال 

يتردد في انتقاص قيم 
اإلسالم والدعوة إلى تغيير 
بعض آيات القرآن الكرمي، 

واستخفافه بعقول أبناء 
شعبه عندما فرض عليهم 

النظرية الثالثة في كتابه 
األخضر الذي أصبح كتابا 
مقدسا في ليبيا، وسلوك 

القذافي هذا ال يختلف عن 
سلوك صاحبه صدام حسني 

الذي حتول بقدرة قادر 
أثناء حرب حترير الكويت 
من بعثي يسترشد بأبيه 

الروحي ميشيل عفلق إلى 
شخصية عبداهلل املؤمن 
الذي يحمل على عاتقه 

مواجهة الكفر كله باإلميان 
كله هكذا حال احلكومات 
القمعية ال حتتفظ حتى 

بـ»شعرة معاوية« مع 
شعوبها ومصيرها دائما إلى 
الزوال كما يحدثنا التاريخ، 

لكنها لألسف ال تتعظ.

فكرةرياح التفاؤل

من غير إحراج

د.محمد القزويني

فهد محمد الشمري

تطبيق القانون 
على احلكومة 
أواًل!

1062 مهتديًا!

أخيرا تقدمت احلكومة ملجلس األمة مبشروع قانون حول 
احملافظة على الوحدة الوطنية ويحق لنا ان نفرح بهذا القانون 

وان جاء متأخرا جدا مع معرفتنا التامة بأنه سيكون مناسبة 
للمزايدات وفرصة لكيل االتهامات من قبل البعض الذين ال 

يرون أحدا منزها غيرهم.
املهم ان القانون قدم ونحن بانتظار املناقشة علها ال تطول لكن 

ما أريد قوله في هذه العجالة هو ان أول من كان يقفز على 
سور الوحدة الوطنية بل ويطعنها في اخلاصرة هي احلكومة 

في جميع تشكيالتها املتعاقبة، وذلك من خالل احتضان الفئات 
املسيئة للوحدة الوطنية والتغاضي عن جتاوزاتهم وكذا من 

خالل التشكيالت والتعيينات الطائفية مما شجع اآلخرين على 
التمادي في ذلك املسار والبناء عليه، لذا فإن حكومة سمو 

الشيخ ناصر احملمد مطالبة اآلن وأكثر من أي وقت مضى بأن 
متارس فعليا احملافظة على الوحدة الوطنية فتجسيد الوحدة 

ال يتم بشعارات وال بتشريعات ال جتد لها تطبيقا بل هي أفعال 
متارسها احلكومة أوال وقبل أي فرد.

على هذه احلكومة التي شاء لها قدرها ان تواجه انطالق سيل 
من املصائب واملشاكل املوروثة، عليها ان تنطلق في حملة 
لتثبيت بل وخلق مظاهر الوحدة الوطنية، وذلك من خالل 
االختيار العادل في كل مناحي احلياة من أسماء الشوارع 

واملدارس والساحات الى مناصب وكالء الوزارات واملديرين 
العامني في الهيئات احلكومية ومن خالل إتاحة الفرص املتساوية 

للتعيينات والترقيات، فال يصح مثال ان جتد جلنة تتكون من 
13 عضوا فيهم شخص واحد شيعي وال يصح مثال ان يعني 

10 وكالء وزارة ليس بينهم شيعي واحد، وقس على ذلك باقي 
األمور.

إذا كانت احلكومة ال تعتقد بأهمية ذلك فان هذه األمور ترسل 
إشارات خطيرة تتم مالحظتها بدقة من قبل مجاميع هذا املجتمع 

وتفسر وفقا لفهم تلك املجموعات فيتلقاها احملرومون بكثير 
من األلم ليكبتوها لوقت آخر كما يتلقفها املتحفزون بكثير من 
التطبيل والبهجة ليمعنوا في إقصاء اآلخرين ويكون الضحية 

في ذلك هو املجتمع.
كما ان على احلكومة أيضا التحرك بسرعة لوأد الفنت قبل 

استفحالها والتصرف العاجل واحلكيم لقطع دابر املسيئني أيا 
كانوا وأنا في هذا اإلطار أدعو إلجراء سريع تقوم به احلكومة 

بخصوص ما يشاع اليوم عن شتائم وإهانة تسدد لبعض 
طوائف املجتمع من قبل البعض في مؤسسة اخلطوط الكويتية 

وان فشلت احلكومة بالقيام بدورها في احلفاظ على الوحدة 
الوطنية في أي موقع )كما أحملت إليه( فحري بنا اذن ان نطالب 

بتطبيق قانون الوحدة الوطنية املقترح بعد إقراره عليها هي 
فيتلقفها باملقام األول.

فهل جند سعيا من احلكومة لتعديل امليل الذي حدث في املجتمع 
عبر سنوات طويلة من الغفلة احلكومية أو قل عدم االكتراث 

احلكومي؟!

تقبل اهلل طاعتكم وعساكم من عواده وجعلنا اهلل وإياكم ممن 
أعتق رقابهم من النار وممن وفق لقيام ليلة القدر اللهم آمني.

قال تعالى )إذا جاء نصر اهلل والفتح، ورأيت الناس يدخلون في 
دين اهلل أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا(.
اهلل أكبر اهلل أكبر اهلل أكبر، ال إله إال اهلل، اهلل أكبر اهلل أكبر 
وهلل احلمد، بهذه التكبيرات والتهاليل تستقبل الناس العيد 

وبها أيضا تزف إليكم جلنة التعريف باإلسالم البشرى 
والعيدية، فمن زرع حصد ومن جد وجد، وما قامت به هذه 

اللجنة في شهر رمضان املبارك هو جهد جبار وكبير تشكر 
عليه، فقد دخل في اإلسالم منذ بداية هذا الشهر الكرمي وحتى 

نهايته 1062 مهتديا ومهتدية من اجلنسية الهندية والفلبينية 
والصينية والسيالنية والنيبالية وغيرها من اجلنسيات 

األخرى. 
دخول هذا العدد الكبير من غير املسلمني لإلسالم في شهر 
واحد ليس باألمر السهل فقد قامت جلنة التعريف باإلسالم 

بتسخير جميع إمكانياتها املوجودة واملتواضعة من الدعاة 
املتخصصني في مجال الدعوة إلى اهلل وطباعة الكتب والنشرات 
واألشرطة التي تخاطب هذه الفئة من غير املسلمني ولتبني لهم 
سماحة ديننا اإلسالمي وتوزيعها عليهم، كذلك أقامت لهم هذه 
اللجنة املباركة احملاضرات ودروس التوعية في أماكن عملهم 

وجتمعاتهم وسكنهم الذي ساهم وبشكل كبير في دخول عدد 

1062 مهتديا ومهتدية لإلسالم.
هذا العدد من املهتدين وغيرهم ممن دخل اإلسالم يتطلب جهدا 
أكبر وأكثر بعد دخولهم اإلسالم، فلجنة التعريف باإلسالم تقوم 

مبتابعة هؤالء املهتدين وتستخرج لهم شهادات إشهار إسالم 
بالتعاون مع وزارة العدل وتخصص لهم أياما لتعليمهم أركان 

اإلسالم واإلميان والصالة وحفظ آيات وسور من القرآن الكرمي 
وإرسال املتميزين منهم إلى العمرة واحلج وإقامة احتفاالت لهم 

بعيدي الفطر واألضحى.
ما تقوم به جلنة التعريف باإلسالم داخل دولتنا احلبيبة الكويت 

هو فخر لكل مواطن ومقيم مسلم فهي بهذا العمل تقوم نيابة 
عنا في إيصال رسالة اإلسالم إلى كل شخص غير مسلم يعيش 

على أرض الكويت الطيبة فقد دخل إلى اإلسالم على يد هذه 
اللجنة منذ نشأتها عام 1978م إلى يومنا هذا أكثر من )54000( 
مهتد ومهتدية من مختلف اجلنسيات، فهي بعملها تعتمد على 

الداعمني لها من أهل اخلير من أجل إيصال رسالة اإلسالم.
شكرا جلنة التعريف باإلسالم.

شكرا ملتبرعي وداعمي ومتطوعي جلنة التعريف باإلسالم.
شكرا لدعاة جلنة التعريف باإلسالم.

شكرا ملوظفي جلنة التعريف باإلسالم.
على جهودكم املخلصة والواضحة وهو ما نتج عنه دخول 1062 

مهتديا ومهتدية في شهر واحد. 

mw514@hotmail.com

fahad@alnajat.com.kw
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