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عادل عبداهلل القناعي
عندما نريد أن نعرف نهضة وتقدم أي »وطن«، ال 
بد أن يكون مقياسنا هو »اإلعالم« ألنه يعتبر في 

املقام األول من الوسائل القوية واملهمة التي تساهم 
في بناء الشعوب وتقدمها احلضاري، حيث ال بد 

أن يتسم بأهداف واضحة، ويعرض جميع القضايا 
بشكل أمني ومنصف، ويقف على مسافة واحدة من 
جميع األطراف، فال يجامل طرفا مقابل طرف آخر، 

وأال يستخدم نفوذه وسلطته من أجل حتقيق مآرب 
شخصية وانتقامية.

وال يخفى على أحد ان وسائل اإلعالم املختلفة 
املنبثقة من كيان الدولة قد تخلق وتصنع »تقدم 

ونهضة« أمم، فإما أن تصنع جيال يسير وميارس 
حقوقه بشكل إيجابي ميهد لطريق التقدم والتنمية 

أو يكون سلبيا سيئا لهدم عقول البشر وإذاللهم.
وفي ظل تعدد القنوات الفضائية املختلفة في 

عاملنا العربي واإلسالمي، يواجه املشاهد العديد من 
التناقضات اإلخبارية املتنوعة، التي بدأت تنخر 

وتشتت عقل وفكر املشاهد يوميا مبا يدور ويحدث 

حوله من أحداث تعصف وتزلزل عاملنا العربي 
واإلسالمي، وفي املقابل ال ننكر ان اعالم اجلهل 

والكذب املتمثل في االعالم الفاسد والهابط قد 
ميارس كل األساليب القذرة من أجل متهيد الطريق 

خللق جيل متخلف فاسد مرتش يؤمن بنظرية 
التقليد األعمى املتخلف.

وفي وقتنا احلالي بدأ اإلعالم يدخل بيوتنا 
مبصراعيه، حتى أصبحت بعض القنوات الفضائية 
ولألسف الشديد تبث مشاهد مخزية للنظر يندى 

لها اجلبني، وتتناقض مع تعاليم وقيم اإلسالم 
احلنيف، بهدف الربح املادي واالنتشار اجلمهوري، 
وهذا بحد ذاته سلوك سيئ ومشبوه يراد به خلق 

جيل يؤمن باجلرمية واخليانة والفساد وانعدام 
القيم والعادات، وهذا هو ما يريده أعداء اإلسالم، 

وذلك لتطبيق مخططهم اخلبيث لهدم األفكار البناءة 
وزعزعة االستقرار واألمن وإثارة الفتنة بني شعوب 
العالم العربي، حتى انعدم ما يسمى مبيثاق الشرف 

بني اإلعالمني ووسائل اإلعالم املختلفة.

وحني نشاهد »بعض« القنوات الفضائية التي تنقل 
اخلبر من موقع احلدث عما يدور ويحاك في عاملنا 

العربي واإلسالمي حول مسلسل القتل والقصف 
اليومي في ليبيا واليمن وسورية والعراق ومصر 
وتدنيس املسجد األقصى من قبل مجرمي الكيان 
الصهيوني، ومن ثم نشاهد قنوات كـ »العبرية أن 

تكذب أكثر وأكثر« أو قنوات اعالم الفلول أو قنوات 
مأجورة التي بدورها تشوه وتخدع املشاهد العربي 
وحتجب الصورة احلقيقية ملا يحدث ويحاك، فهذا 

هو املعنى احلقيقي لالعالم الفاسد والهابط الذي 
بدأ ينتشر ويأخذ حيزا كبيرا في كل بيت، وهو 

جزء من منظومة عمل ينتج عنه املذيع والصحافي 
والبرنامج والقناة واجلريدة واملوقع، الذين 

ينصبون حتت غطاء الفساد اإلعالمي الهابط.
فمقاطعة اإلعالم الفاسد الذي ال يخدم وال يحترم 
عقول مشاهديه هو الطريق الصحيح لبداية خلق 
جيل واع ومثقف يحترم الكلمة واخلبر والطرح 

اإلعالمي الهادف.

أيها اإلعالم 
العربي احترم 
عقولنا

مجرد رأي

سلطان إبراهيم الخلف

مطلق الوهيدة

انتخابات تونس التشريعية التي متت بكل هدوء 
وشفافية تدل على أن تونس قد دخلت مرحلة فارقة 
في تلمس طريقها الصحيح نحو الدميوقراطية بعد 
ثورة 17 ديسمبر املجيدة. وبهذه االنتخابات تكون 
تونس قد جنحت في حتقيق مرحلة انتقالية مهمة 

من عمر ثورتها وفي جتاوز عقبات كبيرة كادت أن 
تطيح بثورتها وتعيدها إلى مربع ما قبل الثورة.
ولعل من أهم أسباب انتصار الثورة التونسية 

هو وعي الشعب التونسي بأهمية التمسك بثورته 
املجيدة كضمان نحو التحول إلى الدميوقراطية ألنها 

السبيل الوحيد في حتقيق طموحات وآمال الشعب 
التونسي من خالل مشاركة شعبية حقيقية تتحسس 

حاجات وطموحات املواطن التونسي. 
وال بد من اإلشارة إلى سبب آخر ال يقل أهمية عن 

السبب األول وهو وقوف اجليش التونسي على 
احلياد من الثورة ورفضه التدخل أو القيام بأي عمل 

إقصائي ألي فصيل سياسي أو الوقوف إلى جانب 
فصيل على حساب فصيل آخر رغم انقسام الشعب 

التونسي إلى تيارين متباينني، إسالمي يؤكد احملافظة 
على الهوية اإلسالمية للدولة التونسية، وآخر علماني 
ال تعنيه اخللفية الدينية للدولة. كما ان تونس بوعي 

شعبها كانت عصية على احملاوالت اخلارجية التي 
تريد النيل من ثورتها.

وكما هو متوقع جاء حزب نداء تونس العلماني 
وحزب النهضة اإلسالمية على رأس األحزاب 

الفائزة في االنتخابات التشريعية مع تقدم حزب 
نداء تونس بفارق قليل من املقاعد يتيح له تشكيل 

حكومة ائتالفية، لكن ذلك ال يعني أن تونس ستواجه 
صراعا أيديولوجيا بني احلركتني، ألن ما يهم الشعب 

التونسي هو التركيز على إعادة بناء االقتصاد 
التونسي وتوفير فرص العمل للشباب التونسي 

العاطل الذين قامت الثورة على أكتافهم، وأي فشل 
ألي حكومة في هذا االجتاه سيكون مصيرها 

االنهيار بعد فقدانها الثقة من قبل الشعب التونسي 
الذي سيراقب أداءها عن كثب.

 كعرب ومسلمني نشعر بفخر واعتزاز  الختيار 
الشعب التونسي طريق الدميوقراطية ونتمنى له 

التوفيق والنجاح في بناء تونس حديثة دميوقراطية 
تكون مثاال يحتذى في دول الربيع العربي. 

>>>
بقدرة قادر حتولت كوباني إلى مركز اهتمام 

عاملي كما لو أنها البلدة الوحيدة املنكوبة في 
سورية التي حتتاج إلى كل هذا احلشد العسكري 

الدولي حتى غطت أحداثها على جرائم نظام 
البعث الطائفي السوري ضد شعب سورية الذي 

يعاني تشريدا وحصارا وقتال بالبراميل املتفجرة 
منذ 3 سنوات، واألدهى من ذلك أن هذه احلرب 
العاملية التي ستستمر لبضع سنوات تكلف 8.3 

ماليني دوالر يوميا يدفعها املشاركون في احلملة 
العسكرية ضد )داعش( وليس ضد نظام البعث 

الطائفي الذي هو سبب املشكلة.
>>>

السفارة الهندية تفرض تأمينا يبلغ بضع مئات 
من الدنانير على الكفيل الكويتي حلفظ حقوق 
نسائهن اخلادمات في املنازل مع ان النساء في 

 الهند يعانني هضما كبيرا حلقوقهن 
وسوء معاملة وتعيش غالبيتهن بؤسا ال يطاق 
باملقارنة مع وضعهن في الكويت، حيث تتوافر 

لهن كل ضرورات احلياة من خدمات صحية 
وطعام وملبس ومسكن ال يحلمن بها في بلدهن 

الهند.

منذ خمس سنوات كتبنا مقالة عنوانها »براڤو 
إيران ان صدقت أميركا«، واليوم نكرر هذا 

العنوان، مضيفني إليها كلمات فارسية تستحقها 
جمهورية إيران االسالمية على مواقفها الوطنية 

التي خدمت بها أمتها واملؤمنني بأفكارها ومبادئها 
الوطنية لبلدها وشعبها.

 تلك املواقف التي جعلتها صامدة منذ أكثر من 
ثالثة عقود مدعومة من شعبها واملؤمنني بنهجها، 

على الرغم من تكالب أغلب الدول الكبرى عليها 
من حصارات اقتصادية حجزت عنها االموال 

وقطع الغيار واملواد الكمالية، لكنها استطاعت بناء 
قوتها الذاتية علميا وصناعيا حتى اصبحت على 
قدر من االحترام من االصدقاء واالعداء على حد 

سواء، ونحن ال نستطيع انكار ما سلف ذكره 
حتى ال نكون كالنعامة، واملثل معروف، وهي 

اآلن أوشكت على الوصول الى اتفاق مع أعداء 
األمس، فهي في موقع الرابح ألنها ملكت املعلومية 

واملواقع الصناعية.
وبعد عقد من الزمن يفرجها اهلل ومن ميل إلى ميل 

فرج.

أما نحن كأمة عربية، فهرج ومرج وقاتل ومقتول 
وتفجيرات هنا وهناك وهجر وتهجير واختالف 
على سطح األرض وفي باطنها، وأصبح وجودنا 

مهددا، كما قال الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس 
جمهورية مصر العربية التي اذا أصابها خلل أمني 
ال سمح اهلل لم يبق لهذه األمة عربيا او اسالميا اي 

شخصية يعتمد عليها، وسنصبح ضمن كيانات 
ومسميات ال نعرف وجهها من قفاها، وهذا ليس 
مستغربا على بلد النيل الذي تعرض للمؤامرات 
والغزوات منذ ما يربو على قرنني، ولكن صمود 

الشعب املصري بدد أحالم األعداء.
فنرجو أن نوقف تآمر بعضنا على البعض اآلخر 

قبل أن نلحق بالثيران الثالثة.
والشعب اإليراني له مطالب كما لغيره، لكنه أوقفها 
حينما شعر بأن الكيان واألمة ووجودها مهدد، كما 

فعل الشعب الكويتي أثناء الغزو الصدامي بتلك 
املواقف املشهود لها، أال يستحقون أن نقول لهم 

براڤو براڤو دبل.
خوب هست = زين جدا.
وخيلي ممنون = شكرا.

أَكفاُء الِتمثاِل  ِجَهِة  ِمن  الناُس 
َحــْواُء َواألُُم  آَدُم  ــُم  ــوُه أب

ُمشاَكلٌَة َوأَرواٌح  َكنَفٍس  نَفٌس 
َوأعضاُء فيها  ُخِلَقت  َوأَعُظٍم 

أوِعيٌَة الناِس  أُمَّهاُت  ــا  َوإنَّ
آباُء َوِلألحساِب  ُمستَوِدعاٌت 

َفإن يَُكن لَُهُم ِمن أصِلِهم َشَرٌف
َواملــاُء َفالطنُي  بِه  ُيفاِخروَن 

إنَُّهُم الِعلِم  الَفضُل إال أِلهِل  ما 
ُء أِدالاّ مِلَن ِاستَهدى  الُهدى  َعلى 

َوَقدُر ُكلِّ ِامِرٍئ ما كاَن يُحِسنُهُ
أسماُء األفعاِل  َعلى  َوِللِرجاِل 

يَجَهلُُه ِامِرٍئ ما كاَن  ُكلِّ  َوِضدُّ 
أعداُء الِعلِم  أِلهِل  َواجلاِهلوَن 

َوإن أتَيَت بجوٍد ِمن َذوي نََسٍب
َوَعلياُء جــوٌد  ِنسبَتَنا  ــإنَّ  َف

بََدالً بِه  تَطلُب  َوال  بِعلٍم  َفُفز 
َفالناُس َموتى َوأُهُل الِعلِم أحياُء

اإلمام علي كرم اهلل وجهه

تونس.. 
انطالقة نحو 
الدميوقراطية

براڤو إيران 
»خوب هست 
وخيلي ممنون«

فكرة

رأي

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على 
خامت األنبياء واملرسلني، نبينا محمد وعلى آله 

وصحبه أجمعني، أما بعد:
فمن رحمة اهلل بعباده أن جعل لهم مواسم 

للخيرات ليتزودوا فيها من الطاعات، ويرتفعوا 
بها في الدرجات، وينعموا فيها باخلير والبركات، 

وإن من هذه املواسم اخليرة شهر اهلل احملرم، 
وهو من األشهر احلرم كما قال تعالى: )إن عدة 
الشهور عند اهلل اثنا عشر شهرا في كتاب اهلل 
منها أربعة حرم ذلك الدين القيم- التوبة: 36(، 

وهي محرم ورجب وذو القعدة وذو احلجة.
الصوم في شهر اهلل احملرم عبادة جليلة وقربة 

وفضيلة، فعن أبي هريرة ÿ أن رسول اهلل 
ژ قال: »أفضل الصالة بعد املكتوبة الصالة في 
جوف الليل، وأفضل الصيام بعد شهر رمضان 

صيام شهر اهلل احملرم« أخرجه مسلم.
وفي هذا الشهر الكرمي يتأكد صوم عاشوراء 

وهو اليوم العاشر منه، وهو صيام شكر، فعن 
عبداهلل بن عباس ـ رضي اهلل عنهما ـ أن رسول 

اهلل ژ قدم املدينة فوجد اليهود صياما يوم 
عاشوراء، فقال لهم رسول اهلل ژ: »ما هذا 

اليوم الذي تصومونه؟«، فقالوا: هذا يوم عظيم، 
أجنى اهلل فيه موسى وقومه، وغرق فرعون 

وقومه، فصامه موسى شكرا، فنحن نصومه، 
فقال رسول اهلل ژ: »فنحن أحق وأولى مبوسى 

منكم«، فصامه رسول اهلل ژ وأمر بصيامه. 
رواه البخاري ومسلم.

هذا هو سبب صيامه، وليس له أي تعلق بحوادث 
تاريخية أو نكبات حصلت لبعض عباد اهلل 

الصاحلني بعد ذلك.
ولصيام هذا اليوم فضل عظيم، فقد سئل رسول 

اهلل ژ عن صوم يوم عاشوراء؟ فقال: »يكفر 
السنة املاضية« رواه مسلم. ولذلك كان النبي ژ 
يحرص على صيامه، قال ابن عباس ـ رضي اهلل 

عنهما: ما علمت أن رسول اهلل ژ صام يوما 
يتطلب فضله على األيام إال هذا اليوم.

ويستحب مخالفة اليهود بصيام يوم قبله، كما 
قال النبي ژ: »لئن بقيت إلى قابل ألصومن 
التاسع« رواه مسلم، أي مع العاشر، وإن لم 

يتيسر صيام اليوم التاسع مع العاشر فيفضل 
صيام اليوم احلادي عشر مع العاشر لتتحقق 

مخالفة اليهود.
اسأل اهلل تعالى أن يعيننا جميعا على الطاعات، 

واغتنام مواسم اخلير والبركات.
وصلى اهلل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى 

آله وصحبه أجمعني.

هي مشكلة لم تصنعها وزارة الداخلية لكنها 
ومنتسبيها يدفعون ثمنها.. هي مشكلة تكدس 

النزالء في سجن اإلبعاد ومكوثهم هناك مدة 
طويلة قبل إبعادهم فاملوضوع معقد وتشترك 

في إثمه جهات حكومية عديدة هي الشؤون 
والعدل واخلارجية وكذلك يستحق أعضاء 
مجلس األمة جزءا كبيرا من اللوم في هذه 

القضية لتقصيرهم في سن تشريعات وقوانني 
حلسم هذه املعضلة التي تشوه سمعة الكويت 

الطيبة دوليا.
وزارة الداخلية هي جهة تنفيذية فقط 

واحلاصل أنه بسبب تقصير اجلهات السابق 
ذكرها في حلحلة موضوع نزالء سجن اإلبعاد 
فإنه يتحول الوضع في غرف وزنازين إدارة 

اإلبعاد الى حالة تسيء الى سمعة الكويت كبلد 
حتفظ حقوق اإلنسان.

الوضع هو نتيجة شرباكة معقدة أحد أطرافها 
السفارات األجنبية التي تصم آذانها عن طلبات 

وزارة الداخلية لهم للتواصل مع مواطنيهم 
ومحاولة حل قضاياهم سواء املالية أو العمالية 
أو حتى القانونية.. والنتيجة يقبع هذا الوافد 
املسكني في السجن أسابيع إن لم تكن أشهرا 

في إدارة اإلبعاد وبسبب هذا التقصير املخزي 
من تلك السفارات ال جتدونها تثير قضية 

مواطنيها املوجودين في سجن اإلبعاد حتى ال 
تفضح تقصيرها جتاههم وتخاذلها عن القيام 

بواجبها الذي يحتم عليها رعاية مواطنيها 
في الكويت.. وكذلك يشترك بعض املواطنني 

ضعاف النفوس في جزء من هذه املشكلة فتجد 
بعضهم يستغلها البتزاز هذا املسكني في سجن 

اإلبعاد ليدفع له إتاوة اإلقامة وإال فانه سيعمل 
منع سفر عليه، ناسيا أن هذا الوافد لديه عائلة 
وأطفال في بلده ينتظرونه وقد تصيبه حوبة 

دعائهم فيباله اهلل مبرض عضال ال يشفى منه 
والعياذ باهلل من قهر الرجال.

نقطة أخيرة: تكدس النزالء في سجن اإلبعاد 
مشكلة لها حل واحد وهو بيد أعضاء السلطة 

التشريعية وذلك لتشريع قانون يطلق يد 
وزارة الداخلية حللها.. غير ذلك ستبقى 

املشكلة وستتفاقم ومن الظلم على وزارة 
الداخلية وأفرادها حتمل تقصير وتخاذل 

اآلخرين.
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