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أجندات.. 
شيوخ ومعارضة

من االجتاهات احلديثة 
وليست بحديثة في 

األصل، هي حرص األسر 
على رطانة أبنائهم، تلك 
العادة التي نراها اليوم 

مقتحمة حياتنا االجتماعية 
بقوة ألجل التمدن، 

ومواكبة العصر والزمان.
والرطانة هي أن تستخدم 

مصطلحات لغة ثانوية 
)أعجمية( تدمجها مع لغتك 
األصلية العربية، فقد نهى 

الرسول الكرمي ژ عن 
الرطانة، فعن ابن عمر 
رضي اهلل عنهما – قال 
الرسول ژ »من كان 

يحسن أن يتكلم بالعربية 
فال يتكلم بالعجمية فإنه 

يورث النفاق«، وعن عمر 
بن اخلطاب ÿ قال »ال 

تعلموا رطانة األعاجم، وال 
تدخلوا على املشركني في 
كنائسهم يوم عيدهم: فإن 

السخطة تنزل عليهم«.
فنجد اليوم اآلباء 

واألمهات باألخص الشباب 
في العمر، يحرصون على 

تنشئة أبنائهم الصغار 
على الرطانة بشكل 
قوي، دون االهتمام 

باللغة العربية وترسيخ 
مفاهيمها بذهن أبنائهم، 
فهي لغة القرآن الكرمي، 

وعزنا ومجدنا وثقافتنا، 
فنجد الفرد ينشأ مييل 

للغة اإلجنليزية أكثر من 
العربية، حتى وأن وصل 

األمر بأن الكثير ال يعرف 
قراءة القرآن الكرمي، وال 

حتى الكتابة بالعربية 
بشكل جيد، وعليه يتم 
التفاخر والتباهي بأن 
الفرد منهم يتقن اللغة 

اإلجنليزية على العربية.
فأي فكر تعيس نعيشه 

اليوم، وأي مجتمع 
متحضر نام راق نعيش 

فيه؟ فتدني األخالق 
وتدني الفكر، والتعاسة 
االجتماعية، كلها أمور 
متمكنة من نفسياتنا 

العربية اإلسالمية اليوم، 
والدليل االستعمار 

الفكري الغربي الهجومي 
املتمكن الذي نعيشه، 

فلو كنا أصحاب مبادئ 
قوية راسخة، متمسكني 

بعقيدتنا وعاداتنا 
وتقاليدنا، غارسني ذلك 
في أنفس أبنائنا بشكل 

صحيح وقومي، ملا وصل 
العالم العربي الى ما وصل 

اليه اليوم من تدهور 
فكري.

فعملية التعليم كلغة 
ثانوية، شيء مهم في 

وقتنا املعاصر، نهتم به 
لألجل التعلم، واملعرفة، 
والتحاور والتخاطب مع 

أجناس حول العالم، ولكن 
ال يعني ذلك أن نسدل 

مصطلحات تلك اللغة محل 
مصطلحاتنا العربية، وهذا 
ما يقودنا إلى الرطانة التي 

هي سمة فشل وليست 
متدن، وذلك نتيجة 

لضعف الفكر وتدهور 
الثقافة، فثقافة الفرد 

ورقيه وعلو شأنه يكن 
مبا ميتلكه من علم وثقافه 

وفكر ومعرفة وسلوك 
صحي قومي يعكس 

شخصية ذات طابع نفسي 
اجتماعي فكري صحي 

سليم.

www.leeesh.com

alrawahi.talal@gmail.com - http://twitter.com/alrawahitalal
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طالل الرواحي

الدميوقراطية هي أن تصوت ملن 
تعتقد أنه يتفق مع وجهة نظرك، 
الدميوطمباخية أن تصوت البن 

قبيلتك وطائفتك، الدميوقراطية هي أن 
تصوت ملن قام بإجناز كبير للوطن، 

الدميوطمباخية هي أن تصوت ملن 
قام بإجناز معاملة)هي أساسا حق من 

حقوقك( لك. 
الدميوقراطية هي أنك تصوت ألحد 

املرشحني ألنك حضرت ندواته 
وناقشته في مدى جدية ومصداقية 
برنامجه االنتخابي، الدميوطمباخية 
هي أنك تصوت ألحدهم فقط ألنه 

حضر لديوانيتك وطلبك وانت تخجل 
أن ترد طلبه )فشله(.

الدميوقراطية هي أنك تبقي على 

اتصال مع من صوت له وتستمر 
في تذكيره بوعود حملته االنتخابية 

سواء باالتصال مبكتبه في املجلس أو 
بالذهاب شخصيا إلى ديوانه وإعطائه 

)كلمتني في العظم( حني ينسى او 
يتناسى تلك الوعود، والدميوطمباخية 

أن تقوم بالتصويت للعضو ثم ال تقوم 
مبحاسبته أثناء نيابته بدعوى أنه عيب 

وال يجوز وال هي من عاداتنا.
الدميوقراطية هي أن ميتلئ مكتب 

عضو مجلس األمة بكبار املستشارين 
واملتخصصني في جميع املجاالت 

ليعينوه على اتخاذ القرار في 
الكثير من األمور الفنية والقانونية 

واالقتصادية، الدميوطمباخية هي أن 
»يترس« العضو مكتبه بناس مؤهلهم 

الوحيد أنهم عيال عم النائب.
الدميوقراطية هي أن تفوز بأصوات 

ناس ال تعرفهم وال يقربون لك، 
الدميوطمباخية هي أن تفوز بأصوات 
خاالتك وبنات خاالتك وعماتك وبنات 

عماتك.
الدميوقراطية هي أن تتغير أوضاعك 

وأحوالك بعد كل انتخابات بسبب 
التشريعات والقوانني اجلديدة، 

الدميوطمباخية هي أن تبقي على 
طمام املرحوم بعد كل انتخابات فال 
تشريعات وال قوانني فقط مناكفات 

وصراعات وتأزمي.
بعد كل هذا الشرح، شرايكم شنو 
عندنا في الكويت، دميوقراطية وال 

دميوطمباخية؟

ها أنا ذا أعود لك كما وعدتك األسبوع 
املاضي ألستكمل معك قارئي الرائع 

آخر الهمسات. ولننتقل أخيرا أنا 
وأنت أيها املؤثر للمؤثر األخير البيئة، 

وسنبدأ هذه الفقرة بهذه القصة 
اجلميلة للشاعر علي بن اجلهم الذي 

كان يعيش في بيئة صحراوية ال 
يوجد فيها إال التيوس والكالب والدالء 
وغيرها، وفي يوم من األيام سمع هذا 

الشاعر أن اخلليفة العباسي املتوكل 
يعطي العطايا لكل شاعر يتفنن في 

مدحه، فقال بطل قصتنا هذه أنا شاعر 
فحل سأذهب إلى اخلليفة وأمدحه، 

وسأنال الهدايا والعطايا بعدها، وعندما 
وصل شاعرنا ملجلس اخللفاء وبدأ 

الشعراء ميدحون اخلليفة فاألول 
يقول: أنت شمس وامللوك كواكب 

والشاعر الثاني يقول أروع مما قاله 
الشاعر الذي سبقه ليصل الدور عند 
علي بن اجلهم ليبدأ في مدح اخلليفة 

فبدأ بشعره الذي يقول:
أن��ت كالكل��ب ف��ي حفاظ��ك للود

وأنت كالتيس في مقارعة اخلطوب 
وأن��ت كالدل��و ال عدمت��ك دل��وا

الذن��وب  عظي��م  ال��دالء  كبي��ر 
 وظل شاعرنا ميدح اخلليفة هكذا 

يشبهه تارة بالكلب، وأخرى بالناقة 
واخلليفة يتحرك من كرسيه من قمة 

اإلحراج، والسياف يستل سيفه ليقتل 
هذا الشاعر املجنون )أريد منك عزيزي 
القارئ هنا أن تتخيل ذلك املشهد أمام 
عينيك( وعندما اقترب السياف ليقتل 

الشاعر قال له اخلليفة: توقف إن 
هذا الشاعر شاعر فحل، والبيئة هي 

التي أثرت فيه، ولذلك خذوه واجعلوه 
يسكن في قصري في الرصافة لتؤثر 

فيه البيئة اجلديدة، وعاش الشاعر 
هناك ملدة أشهر وفي إحدى الليالي 

التي جمع فيها اخلليفة شعراءه 
ووزراءه قال جلنوده: احضروا لي 

علي بن اجلهم، وعندما حضر قال له: 
قل شعرا اآلن فقال:

عيون املها ما بني الرصافة واجلسر              
جلنب الهوى من حيث أدري وال أدري 

أعدن إلى الش��وق الق��دمي ولم أكن                
سلوت عنه ولكن زدن جمرا على جمر

أال تالحظ عزيزي القاري هنا ان 
صفات الكلب والتيس والدلو اختفت؟ 

يا ترى ملاذا؟ 
واجلواب مبنتهى البساطة عنوان 

مقالنا اليوم حتما الشاعر تأثر بالبيئة 
اجلديدة في قصر الرصافة حيث رأى 

املها واجلسر وغيرها التي ظهرت 
جليا في شعره اجلديد متخلصا من 

تأثير بيئته القدمية، وما حتتويه واآلن 
أتى دورك أنت أيها القارئ املنتفع 
بكل ما تقرأ أريدك أن تختار البيئة 

االبداعية املناسبة لك لكي تكون أكثر 
ابداعا، ولتستفيد من هذا التشبيه بأن 

اجلوهرة لو وضعتها في الوحل أو 
الطني فلن تلمع أبدا ألن البيئة ستؤثر 
بها سلبا، وأما إذا أخرجتها ونظفتها 
ووضعتها في مكان يوجد به أضواء 
ونظيف فستلمع مباشرة وتسحر 

كل من ينظرها فأنت أيها الرائع كهذه 
اجلوهرة البد لك أن تكون في بيئة 

يتواجد بها عدة جواهر أخرى وأرجو 
أن تكون أنت أكثر هذه اجلواهر ملعانا.

هنا أوجه نصيحة للشباب الذين 
يسافرون لبالد الغرب من أجل 

الدراسة ويتأثرون بسلبيات البيئة 
اجلديدة متناسني الهدف الذي 

اغتربوا من اجله ويكون سببا لضياع 
مستقبلهم، أقول لهم خذ املفيد والنافع 

وابتعد عن كل ماهو فاسد وكن أنت 
املؤثر وليس املتأثر.

الهمسة الثالثة: عن أبي سعيد سعد بن 
مالك بن سنان اخلدري ÿ أن نبي 
اهلل ژ قال: »كان فيمن كان قبلكم 

رجل قتل تسعة وتسعني نفسا، 
فسأل عن أعلم أهل األرض فدل على 

راهب، فأتاه فقال: إنه قتل تسعة 
وتسعني نفسا، فهل له من توبة؟ 

فقال: ال فقتله فكمل به مائة ثم سأل 
عن أعلم أهل األرض، فدل على رجل 

عالم فقال: إنه قتل مائة نفس فهل 
له من توبة؟ فقال: نعم ومن يحول 

بينه وبني التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا 
وكذا، فإن بها أناسا يعبدون اهلل تعالى 
فاعبد اهلل معهم، وال ترجع إلى أرضك 

فإنها أرض سوء، فانطلق حتى إذا 
نصف الطريق أتاه املوت فاختصمت 
فيه مالئكة الرحمة ومالئكة العذاب. 

فقالت مالئكة الرحمة: جاء تائبا مقبال 
بقلبه إلى اهلل تعالى، وقالت مالئكة 

العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط، فأتاهم 
ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم 

أي حكما فقال قيسوا ما بني األرضني 
فإلى أيتهما كان أدنى فهو له، فقاسوا 

فوجدوه أدنى إلى األرض التي أراد 
فقبضته مالئكة الرحمة« - متفق 

عليه. واترك لك عزيزي القارئ ربط 
هذا احلديث مبوضوعنا، وفي اخلتام 
أظنك تأثرت عزيزي الرائع من كلمات 

هذا املوضوع، وخصوصا همساته 
الثالث، أمتنى لك مؤثرات ايجابية 

تسعد وتنعم بها في حياتك بإذن اهلل.

ما الفرق بني 
الدميوقراطية 
والدميوطمباخية؟

حتماً ستتأثر)3(

في الصميم

إطاللة روحية

اإلنسان املعاصر ال يتمتع بالسعادة كما يتصور البعض، 
ذلك ما أحلظه عندما أمعن النظر في ثنايا مالمحه وأنا 

جالس على أريكتي مقلوبا، صحيح أنها طريقة غريبة في 
املالحظة والتفكير، لكنها ضرورية عندما حتاول اكتشاف 

شيء ما ألن حقيقة األشياء ليست كما تبدو عليه، حتى 
جتد نفسك مستمتعا في ربط اخليوط واالستنتاج بعد هذه 

الرؤية!
اإلنسان املعاصر لم يعد إنسانا حقيقيا من قلب ودم 

وروح، بل أصبح كاآللة التي تسير في متاهة ميكانيكية ال 
نهاية لها، يستيقظ في الصباح ليذهب إلى عمله الروتيني 

وغير املتجدد أو مبعنى أصح املعتقل األليف، يجلس طوال 
ساعات عمله كما علبة األقالم املوضوعة على طاولة رجل 

أمي، ال يفكر سوى في توقيت اخلروج ومتى سيصل، وكم 
سيستغرق جهدا ووقتا في االنتظار، حتى تعمق ورأى 

نفسه قد صار فيلسوفا في حتليل ظاهرة الفراغ والترقب، 
كم هو سعيد بحق!

يخرج من العمل ليستقل مركبته بكل برود متجها إلى 
املنزل، ومن غير املنطقي أن مير ذلك دون الدخول مبعركة 

شرسة من السباب والعراك اللفظي مع أحد املارة في 
الطريق ألتفه األسباب، إنه يحاول إفراغ طاقاته الكامنة 

والتي ال يجد لها مخرجا صحيا وسليما، حتى يصل إلى 
منزله وقبل االجتاه نحو غرفته يصطدم مبتطلبات األسرة 
والتي يتسم غالبها بطابع املظهرية واالستهالكية املريضة، 
يجلس على طاولة الغداء ليبدأ بإفراغ مشاعره املكبوتة في 

األكل وبكل شراهة غير صحية.
في املساء ينطلق برحلة الصراع ما بني خياله اخلصب 

وواقعه املر، يتمنى توفير جزء من مدخوله الشهري ألجل 
مستقبل آمن وفي نفس الوقت يريد حتقيق كل ما ترغب 

به األسرة من متطلبات يومية، حتى يصل إلى مرحلة 
االنفجار حتت ضغط اإلعالنات التجارية، والتي متتاز 

بجمال املنظر وقبح اجلوهر، ليقوم بتبذير كل ما ميلك 
في جيبه حتت راية )اصرف ما في اجليب، يأتيك ما في 

الغيب(!
نحن مجرد عقول مبرمجة على منط حياة معني، فاإلعالم 
املرئي واملسموع واملجتمع كلهم يضغطون على الفرد منا 
بشكل يومي ليستمر في هذه الغيبوبة، والتي تغذيها كل 

من الطبقات األرستقراطية الرأسمالية والسياسية، يجب أن 
جند أنفسنا ونثق بذواتنا ونطلق العنان لفطرتنا ومشاعرنا 
وأفكارنا ومواهبنا، يجب أن نبني حياتنا بأمناطنا اخلاصة 
دون إمالء من أحد، يجب أن نكسر تلك األغالل التي تكبلنا 

ونتحرر من هذا السجن الكبير، يجب أن نوجه البوصلة 
باجتاه الكنز الذي يحوي مكافآت احلياة احلقيقية، متى 

نستيقظ من هذا السبات العميق؟

كان املثل يضرب مبدارس وزارة التربية سابقا، فقد كان 
اعتماد أولياء األمور على ما يتلقى األبناء في املدارس، ولم 

تكن هناك حاجة لبذل املزيد من اجلهد من قبل أولياء األمور 
أو ألي دروس خصوصية، ووقت الطالب كان مليئا بالعلم 

واالنشطة املدرسية التي متأل فراغه باالضافة الى الرقابة من 
قبل الناظر أو املدير وجميع العاملني باملدرسة، وإذا الحظ 
أي اخصائي اجتماعي أو مدرس أي مشكلة بالنسبة ألي 

طالب، فإنهم يقومون بدراسة حالته واستدعاء ولي األمر إن 
دعت احلاجة لذلك ملناقشة املشكلة وإيجاد احللول لها بأسرع 

وقت.
ولكن اآلن انتشرت بعض الظواهر السلبية سواء في مدارس 

البنات أو األوالد دون استثناء، وهذه الظواهر لم تكن 
موجودة في املاضي مثل اجلنوس والبويات واعتداء الطلبة 

على املدرسني أو العكس أو اعتداء الطلبة على زمالئهم، 
وكذلك انتشار احلاجة الى الدروس اخلصوصية، والبد من 

إعداد دراسة عن االوضاع احلالية في املدارس ومحاولة 
إيجاد احللول املثلى لها ومناقشتها مع أولياء االمور في 

املجالس املخصصة لذلك.
واحلل ال يقع بأكمله على املدارس فقط وإمنا االسرة 

واملجتمع املدني وجميع فئات املجتمع يجب عليهم التدخل 
حلل هذه املشاكل والعمل على اختفائها من مدارسنا، حيث 
اننا دولة اسالمية والبد من اتباع تعاليم ديننا والعمل على 
القضاء على هذه الظواهر السلبية التي ال تتفق مع الدين 
أو مع طبيعة املجتمع وغرس املبادئ السامية في نفوس 
أبنائنا ومراقبتهم في املدارس املراقبة الصحيحة من قبل 
االخصائيني االجتماعيني املتخصصني في عملهم وذوي 

الكفاءة ودون التدخل الكامل في خصوصيات االبناء، والبد 
من حصول املدرسني على مكانتهم االجتماعية والتقدير لهم 
وجلهودهم حتى يتفانوا في حرصهم على تلقي الطلبة العلم 

وبذلك تشهد لهم إجنازاتهم، فقد كان املدرس في السابق 
أكثر حرصا على الطلبة وتلقيهم العلم والفهم، أما اآلن 

فاملدرس يقوم بالتدريس ومحاولة إنهاء جدول احلصص 
املقرر بأسرع وقت وال يهم إن كان الطالب قد فهم املادة أو 

لم يفهمها ألنه سيلجأ الى الدروس اخلصوصية اذا لم يفهم، 
وأصبح املدرس ال يفكر إال في إنهاء جدوله اليومي ملغادرة 

العمل واالخصائي االجتماعي توكل اليه مهام أخرى غير 
اختصاصاته التي يجب أن يقوم بها، ولذلك تفشت الظواهر 
السلبية وعدم دراستها أو التصدي لها في مراحلها االولى، 

مما أدى الى زيادتها في بعض املدارس.
لذلك أدعو املسؤولني في وزارة التربية الى ضرورة مراجعة 

املهام التي يقومون بها، إذ ان التدريس ال يقتصر على 
املناهج الدراسية فقط، وإمنا وزارة التربية سميت بهذا 

االسم، أي انها لتربية األبناء التربية الصحيحة، ليكونوا عماد 
الوطن الذين سيتم االعتماد عليهم في بناء املستقبل.

tareq.86@windowslive.com
@tareqalfreah

طارق محمد الفريح

د.هند الشومر

اإلنسان املعاصر

مدارس وزارة التربية
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s.sbe@hotmail.com
سالم إبراهيم السبيعي 

نعم إال الكويت.. إال الوطن.. إال سالمة 
أراضيه.. إال سالمة أهله واحترام 

وتوقير أميره.. إال احترام مؤسساته 
وسلطاته الثالث.. ال أحد فوق القانون.. 

ال فرق بني مواطن وآخر إال بقدر 
محبته وتضحيته للكويت، فشهداء 
الوطن هم أفضل املواطنني، رحمك 
اهلل يا مبارك النوت املطيري، الذي 

حتدى جيشا غاصبا في ظروف قاهرة، 
ورفض أوامر الغزاة بإنزال »صورة« 

أمير البالد املرفوعة فوق احلائط، ليثبت 
للعالم أن مكانة أمير البالد ومعزته من 
معزة الوطن ال تهتز وال تهان حتى في 

أحلك الظروف، وإن كانت»صورة«، 
هذه الشهامة وهذا اإلخالص أثبتها 

املطيري فعال ال قوال، فقد قدم حياته 
رخيصة، رافضا انزال »صورة« أمير 

البالد حتى ال ينتصر أعداء الوطن 
ولو معنويا، باملساس بالذات األميرية، 
التي يحرص كل كويتي على احترام 

وتوقير ذلك املقام، ألنه ركن من 
أركان الوطن، ورمز لشرعيته، ورأسه 

ورقبته، وال ننسى ان سالمة قائدنا 
وشرعيتنا عام 1990 والتمسك بهما 

ومؤمتر جدة، كان السالح والرصاصة 
األولى ملعركة التحرير. هل تريدون 
دولة محترمة يحترمها العالم؟ هل 
تريدون دولة تتشرفون باالنتماء 

لها؟ هل أنتم صادقون حني تقولون: 
نفتديها بأرواحنا وأوالدنا؟ هل تريدون 

دولة دميوقراطية يحترم فيها الرأي، 
والرأي اآلخر؟ هل تريدون حرية 

منظمة يحميها القانون، أم حرية مطلقة 
ال حدود لها تتجاوز حقوق اآلخرين، 
تسود فيها الفوضى، وشريعة الغاب؟ 

هل تريدون دولة حضارية متقدمة 
محترمة، حتترم فيها كل مكوناتها 

وسلطاتها، ويلتزم املواطن بكل قوانينها 
ونظمها؟ هل تريدون رغد العيش 

والتمتع بأنعم اهلل التي أنعم بها على 
هذا البلد، لنسخرها للتنمية، وبناء 

مستقبل ألحفادنا، أم نثير اخلالفات 
والنعرات، لنهدم ما بناه أجدادنا وحافظ 
عليه آباؤنا؟ االختالف في الرأي طبيعة 

البشر، ودليل صحة، ولكن عدم احترام 
وتوقير الكبير، وعدم احترام نظم 

ومؤسسات الدولة، وعدم تنفيذ أحكام 
القضاء، دليل جهل وتخلف، تهوى 

بسمعة بلدنا الى مصاف الدول املتخلفة، 
ال يوجد إنسان يخلو قلبه من غصة، أو 

جرح.. ولكن في سبيل الكويت، وأمن 
واستقرار الكويت، وأهل الكويت، وأمير 

الكويت، واحملافظة على هيبة قضاء 
الكويت، ورجال أمن الكويت، أدوس 
على ذاتي، وأنسى جروحي، وأفدي 
وطني ولو بسكوتي وسكوني وهو 

أضعف الوالء.
اللهم أغفر لقومى وارزقهم احلكمة، 

واحفظ الكويت ومن فيها، وأدم علينا 
نعمتك التي أخشى من زوالها، نتيجة 

هذه الزالزل القريبة منا.
وقد حذرنا اهلل سبحانه كثيرا في كتابه 

الكرمي )وضرب اهلل مثال قرية كانت آمنة 
مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان 

فكفرت بأنعم اهلل فأذاقها اهلل لباس 
اجلوع واخلوف مبا كانوا يصنعون(. 

إال الكويت.. 
وأميرها.. وقضاءها

ملن يهمه األمر


