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شيخة أحمد صالح الجيران 

إهمال نخبة الطلبة

فاشينيستا فكرية!

ما أحلى فرحة املتفوقني 
وأهاليهم، أصحاب النسب 

العالية من شهادات الثانوية 
العامة، تتسابق الوسائل 

اإلعالمية إلظهار صورهم 
وإجراء املقابالت معهم. 

لكن ما أخيب البالد عندما 
يضيع هؤالء بعد أيام 

في زحمة احلياة والغربة 
والدراسات العليا، وال يلتفت 
لهم أحد! سواء كانوا كويتيني 

او وافدين. نسبة 95% وما 
فوق، قيمة علمية هي نخبة 
اآلالف من الطلبة، نهمل في 
كل عام العشرات منهم دون 
أن تتبناهم وترعاهم جهة لها 
رؤية بعيدة، وتخطط لتمكني 
هؤالء األذكياء ليتحولوا إلى 
عباقرة في مجاالتهم العلمية 

والعملية، فيفيدون البالد 
والعباد. 

أعرف طالبة كويتية كانت 
األولى في خريجات الثانوية 

نسبتها 99.٤% لم تكرمها 
وزارة التربية كونها من 

املدارس اخلاصة! وأكملت 
تعليمها في إحدى اجلامعات 

في أميركا وتفوقت مرة 
أخرى فكانت األولى في 

تخصصها على الطلبة 
األميركان. وعادت للعمل 
هنا في الكويت. فقبعت 

مدة طويلة جدا في قائمة 
االنتظار للخدمة املدنية، 

قبل أن تتعطف عليها إحدى 
الشركات!

ودائما نردد أن الثروة 
احلقيقية للبالد هي في 

أبنائها! 

أشعر باألسف الشديد حينما 
أجد من لها صفة ثقافية وثقل 

اجتماعي قد انخرطت في 
سلك الفاشينيستا، وأضمر 
حزنا أكبر حينما أجد أولئك 
الذين امتهنوا أنوثتهن من 

أجل دعاية للشركة الفالنية، 
وربحا ألخرى غيرها. وما 

يثير استيائي أكثر هو 
استغالل براءة الطفولة جلني 

أكبر حظ من املال واجلاه. 
أتذكر أنني قرأت ذات مرة، 

رواية أميركية، وال أدري 
إن كانت واقعية أم ال، ولكن 

الوالدين كانا قد احترفا عرض 
طفلتهن اجلميلة كوظيفة 

ربحية مجزية إضافية، أتذكر 
متاما كم أني قد استهجنت 
الفكرة حينها، ولقد كانت 

تلك القراءة قدمية، قبل ست 
سنوات أو أكثر! أما اليوم 

فأرى أطفاال ومراهقات 
وشابات كلهن سلكن ذات 
املسلك والهدف والرسالة 

ولكن االستهجان بدأ يذوي، 
يذبل وأخشى أن يختفي!
ال أحدث أي فاشينيستا 

وال أقصد أي واحدة منهن 
على وجه اخلصوص، وإمنا 

أحدثكم أنتم، من تتابعون تلك 
الثقافة املستوردة، وتزيدون 

عدد متابعيهم، من تعلمون 
أطفالكم أن الهم األكبر 

والهدف األسمى هو الشكل 
هو الصورة، اجلمال، املال، 
البذخ، االستهالك، املكياج، 
التنقل من مطعم إلى آخر، 
النظر ملا ميلك اآلخر. إن 

صورة »سيلفي« مع إحداهن 
رسالة للقبول، وإن »الاليك« 
خطوة للتشجيع. وليس ثمة 

شيء أسوء من أن تغرس في 
جيلك القادم تلك املبادئ.

ليتنا نرى القاعدة تتبدل، 
فبدال من أن نتباهى بأشكالنا، 

ونصورها ليل نهار، نتباهى 
بأفكارنا، نستعرضها 

صبحا ومساء، نقلبها، نعيد 
النظر فيها، ليت أن القبول 

االجتماعي والترحيب يكون 
للمثقف، صاحب الهدف 

والرؤية، ليت أن االفتخار 
يكون باملضمون ال بالشكل 
والصورة. وكونوا على ثقة 
بأن اإلنسان بناء، وحينما 

يردم البناء ال وطن هنا 
وال هناء.
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سقاية

د.عادل إبراهيم اإلبراهيم

دالي محمد الخمسان 

احترام القانون، تطبيق القانون على 
الكبير قبل الصغير، ال هوادة في 

فرض هيبة القانون، مفردات لغوية ذات 
معنى نقرأها ونسمعها من العديد من 

املسؤولني، وكأن القانون كان في إجازة. 
هذه حقيقة واقعة لألسف في اإلدارة 

احلكومية الكويتية نتيجة لتساهل 
اجلهات الرقابية في الكثير من املخالفات 

وخاصة املتعلقة بأنظمة البناء.
أشير في ذلك إلى ما تقوم به البلدية 
هذه األيام من تغطية إعالمية موجهة 

ملا تقوم به أجهزتها بالتعاون مع وزارة 
الكهرباء واملاء من قطع التيار الكهربائي 

عن املباني املخالفة، وما تواجهه من 
نقد على مختلف املستويات وخاصة 
من بعض أعضاء السلطة التشريعية، 

على الرغم من مواقفهم اإليجابية جتاه 
مترير قانون البلدية في مداولته األولى، 
وما يوجه للبلدية من انتقادات جتاه ما 

تقوم به في إطار تطبيق القانون وما 
يشاع عن صدور أحكام قضائية بإعادة 
التيار الكهربائي للمباني املخالفة والتي 
بال شك قضايا فردية والتي نأمل من 
مسؤولي البلدية النظر إليها ومراجعة 

تلك األحكام لتفاديها مستقبال عند اتخاذ 
أي إجراء ألي مخالفة قانونية والتأكد من 
اإلجراءات القانونية قبل القدوم على قطع 

التيار أو غيره واتباع السبل القانونية 
السليمة حتى ال تقع ادارة البلدية او 

غيرها في احملظور وما يستتبع ذلك 
من رفع قضايا تعويض تدفع من املال 
العام وهنا يأتي دور االدارة القانونية 
في بلدية الكويت التي تزخر بكفاءات 

قانونية في متابعة تلك األحكام.
وال شك ان ما تقوم به البلدية من 

فرض هيبة القانون بإدارتها اجلديدة 
ممثلة مبديرها العام االخ العزيز م.احمد 
املنفوحي، وجتاوز احملظور وخاصة في 

من يقوم ببناء )ادوار( في مخالفة صريح 
وتعرض ساكنيها للخطر من احتمالية 

انهيارها ألي سبب هندسي عالوة على 
التلوث البصري، جتد كل ترحيب من 
غالبية فئات املجتمع ويحتاج الى دعم 

وتشجيع ولكن يبقى السؤال، ملاذا تركز 
بلدية الكويت فقط على السكن اخلاص 
واجلواخير وتترك غيرها من املخالفات 

في املناطق الصناعية واالدهى فرض 
رسوم فيها على ايقاف السيارات عند 
الدخول دون اي وجه حق او سند من 

القانون.
كما اود ان الفت انتباه املهندس املنفوحي 

وحرصه على تطبيق القانون، الى ان 
هناك شكوى من اهالي منطقة ابو 

احلصانية حول جتاوزات املطاعم في 
مخالفة صريحة للجدول رقم )٧( املتعلق 
بإقامة املشاريع الترفيهية، منذ اكثر من 

عامني وما تبعه من توجيه انذار الى بلدية 
الكويت قبل عام، دون ان تتخذ اي اجراء 

حيال تلك الشكوى والتي احيلت لالدارة 
القانونية ولكن لم يكن هناك اي تعاون 

من اجلهات االخرى في البلدية بالتعاون 
معها.

وهذا ان دل على شيء فإمنا يدل على 
عدم االهتمام او عدم الرغبة في التعرض 

لتلك املخالفات! 
نعم اجلميع مع تطبيق القانون دون 
متييز ولكن دون تعسف وان يكون 
تطبيق القانون وفق مسطرة واحدة 
وباتباع االجراءات القانونية السليمة 

وهذا ما نأمله من م.احمد املنفوحي في 
النظر بتلك الشكوى للوقوف على اوجه 
املخالفات، كما نأمل منه مراجعة شروط 
االمن والسالمة والتشدد فيها بحيث ال 
يتم ازعاج السكان املجاورين ألي بناء 

جديد حيث ان ما نالحظه اآلن هو العمل 
حتى اوقات متأخرة من الليل سواء في 

اعمال النجارة او اإلضاءة املبهرة او صب 
اخلرسانة باملعدات الثقيلة وما تثيره من 

ازعاج واملخلفات وتركها في الشارع 
امام منازل املواطنني دون مراعاة للنظافة 

وما يتسبب كل ذلك في اقالق راحة 
السكان وتوجههم لتقدمي شكاوى واثبات 

حالة لدى اجلهات االمنية والدخول 
في منازعات ميكن جتاوزها في حالة 

التشدد من قبل البلدية في شروط 
االمن والسالمه. وهذا ما نأمله ونراه في 

القريب العاجل.

يشهد مجتمعنا في اآلونة األخيرة عادات 
دخيلة عليه وهي عادات سيئة انتشرت 
انتشارا واسعا بني الكثير من العائالت 
واألسر، ومن أهمها التبذير غير املبرر 
في املناسبات االجتماعية فنجد البذخ 

واإلسراف في حفالت الزواج والصرف 
الكبير في احلفالت األخرى وكذلك 

التبذير واإلسراف يصل إلى مجالس 
العزاء، حيث يتحمل الشخص اكثر من 

طاقته املالية في سبيل إرضاء الناس 
والظهور مبظهر املتقدر ألن املجتمع 

يتطلب ذلك ويدعو إليه.
إن خطر اإلسراف والتبذير يشمل 

ضرره وشره املجتمع كافة قال تعالى: 
)وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها 

ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها 

تدميرا( وقد أمرنا اهلل سبحانه باحملافظة 
على النعم الكثيرة التي ننعم بها 

ومحاربة اإلسراف والتبذير واحملافظة 
على األموال وان تكون أوجه الصرف 
باعتدال تام بعيد عن مظاهر اإلسفاف 

والتقليد.
إن ديننا اإلسالمي احلنيف يأمرنا 

باالعتدال والوسطية في كل مناحي 
احلياة ومنها في اإلسراف وعدم التبذير 

واحملافظة على األموال في عدم البذخ 
حتى ننعم بكل ما رزقنا اهلل به من النعم 

املتعددة ألن هناك قانونا إلهيا يقول 
بالشكر تدوم النعم، وان الشكر يختلف 
عن احلمد، حيث إن احلمد يكون بالقول 

والشكر يتم بالعمل.
قال ابن كثير: »ليسوا مببذرين في 

إنفاقهم فيصرفون فوق احلاجة وال 
بخالء على أهليهم فيقصرون في حقهم 

فال يكفونهم، بل عدال خيارا وخير 
األمور أوسطها ال هذا وال هذا وكان بني 

ذلك قواما كما قال تعالى: )وال جتعل 
يدك مغلولة إلى عنقك وال تبسطها كل 

البسط فتقعد ملوما محسورا( )اإلسراء: 
.)29

هذه دعوة من القلب إلى ترك التباهي 
باإلسراف في املناسبات االجتماعية 

واحلد من التقليد املصطنع في الظهور 
الكاذب والتسابق في حتميل الديون 

لتحقيق هدف سيزول سريعا، وعلينا 
التمسك بالبساطة والسماحة في 

املناسبات ملا فيه اخلير الكثير والبركة 
من رب العاملني.

املنفوحي 
والقانون

حلظات قبل غروب 
الشمس ) 2(

قضية ورأي

انتظارات

انفصال الثنائي الرائع ناصر القصبي وعبداهلل 
السدحان بعد شراكة دامت أكثر من 25 عاما، أدى 

إلى فقدان السحر الدرامي الذي لطاملا متيزا به وملكا 
بتعويذاته جمهورا عريضا طوال أكثر من ربع قرن، 

وبعد انفصالهما أصبح كل عمل يشترك فيه أي منهما 
منفردا عن اآلخر يكون أشبه بـ »طاش... ناقص 

واحد«، إذ ال ميكن ألي منهما أن يعمل بعيدا عن اآلخر 
ويتميز.

>>>
العالقة الكوميدية بينهما كعالقة صانع األهداف في 

فريق كرة القدم والهداف، األول وأعني السدحان كان 
هو من ميرر بينما القصبي يقوم بتسجيل الهدف، 

لذا انفصالهما أدى إلى شرخ كبير في جدار جناحهما 
منفصلني، وهو ما نراه اليوم عندما نشاهد أعمال 

أي منهما، فهناك صانع لعب بال رأس حربة ليستقبل 
متريراته، وهناك هداف ال يجد من يصنع له األهداف 

التي يريد تسجيلها.
>>>

اخلالفات السياسية احلادة بني عدد من رموز وأعضاء 
املعارضة الكويتية اليوم ستنتج حالة من الـ »طاش...
ناقص واحد«، إذ اننا نشهد اليوم حاالت انفصال بني 

ثنائيات سياسية لطاملا اعتقدنا - عاطفيا - انها غير 
قابلة لالنفصال، ففي ظل اخلالف احلاد في قضية 

مقاطعة أو املشاركة في انتخابات 201٧، ال نرى انفصاال 
بني شريكني سياسيني بل نرى أن االنفصال حتول إلى 
حرب سياسية باردة بني األطراف السياسية املنفصلة.

>>>
فكيف ستدخل املعارضة املنقسمة واملنفصلة بل 

واملتصارعة فيما بينهما انتخابات 201٧؟! وما تأثيرات 
ذلك على حظوظ حصولها على نسبة اكبر من مقاعد 

البرملان؟!.
احلقيقة ان حرب املعارضة الباردة بني أعضائها وبعض 

رموزها الدائرة اليوم أدت إلى خسارة جزء كبير من 
مصداقيتها السياسية وهو ما سينعكس سلبا على 

حظوظ املنتمني لها في االنتخابات املقبلة، وستكون 
هدفا سهال ملنافسيها املستقلني أو احلكوميني خالل 

االنتخابات.
>>>

املعارضة ليس أمامها سوى عام فقط من أجل محاولة 
سد الثغرات في طريقها إذا ما أرادت أن تكون رقما 
صعبا في االنتخابات املقبلة، أما إذا ما استمرت في 
حربها الداخلية الباردة بني أعضائها فستصل إلى 

االنتخابات املقبلة وهي في أضعف حاالتها وسيكون 
متثيلها في البرملان في أسوأ حاالته.

>>>
احلرب اليوم بني بعض أعضاء املعارضة كلها »نغزات« 

من حتت طاولة »التغريد« وأعتقد انه سيأتي اليوم الذي 
تنكشف فيه جميع األوراق وتثبت ان الفساد ليس 

مرضا يصيب احلكومة فقط.

أرسل اهلل جلت قدرته إلى البشرية منذ سيدنا آدم وحتى 
رسالة سيدنا محمد رسال وأنبياء عليهم السالم، حيث 
جتلت مقدرتهم في توصيل رسالة احلق إلى املخلوقني 

باستخدام احلكمة والعقل واملوعظة احلسنة، ومنهم من 
أنزلت معهم كتب سماوية تعضد دعواتهم، ومن معجزات 

نبي الهداية صلى اهلل عليه وآله وسلم القرآن الكرمي.
وهذا الكتاب املكنون املعجز كما ذكر وصفه الشيخ 
محمد متولي الشعراوي رحمه اهلل وأسكنه فسيح 

جناته في تفاسيره وخواطره للقرآن املجيد وآياته بأن 
»معجزة القرآن تختلف عن معجزات الرسل السابقني. 
معجزاتهم خرقت النواميس وحتدت، وأثبتت أن الذي 

جاءت على يديه رسول من اهلل صادق، اال انها معجزات 
كونية، سفينة سيدنا نوح، نار سيدنا إبراهيم، ناقة 

سيدنا صالح، عصا سيدنا موسى، شفاء سيدنا عيسى 
للمرضى، شفاء سيدنا أيوب، خسف قرى سيدنا 

لوط، عليهم السالم. من رآها فقد آمن بها، ومن لم 
يرها أضحت عنده خبرا، قد يصدقه أو قد ال يصدقه. 

فاملعجزة الكونية تقع مرة واحدة.
بيد أن معجزة موالنا صلى اهلل عليه وآله وسلم، معجزة 

عقلية سرمدية بالقول ان سيدنا محمد رسول اهلل 
ومعجزته هي ذات تعاليم رسالته القرآن املجيد.

وقد تنتهي املعجزة بانتهاء غايتها، فالبحر التأم بعد 
عبور سيدنا موسى وقومه، والنار عادت لطبيعتها 

احلارقة بعد جناة سيدنا ابراهيم، وعصا موسى رجعت 
بعد أن كانت ثعبانا.. وهلم جرا.

إال أن معجزة سيد اخللق عليه وعلى آله الصالة والسالم 
تختلف عن معجزات االنبياء واملرسلني عليهم السالم، 
إذ إنها صفة من صفات اهلل وهي كالمه وقوله سبحانه 

والذي ال يضاهيه قول أو منطق، فالفعل باق بإبقاء 
الفاعل له، والصفة باقية ببقاء ذات الفاعل. فمنهجية 

رسولنا ژ هي ذات معجزته، ليظل املنهج مشابهاً 
ملعجزته، وتبقى املعجزة في املنهج أال وهو القرآن 

الكرمي. ومن معجزات الكتاب املكنون أنه نزل من جنس 
ما نبغ فيه العرب والذين اتسموا بالبالغة ومتيزوا 

بفصاحة ال يجاريهم فيها أحد ومن الشعوب. ففيهم 
حسن األداء وجمال املنطق وسالمة التعبير، ويكأن 

القرآن الكرمي قد حتداهم بذلك، وإن اجتمعوا ليأتوا حتى 
ولو آية مبثله، وهم خطباء سوق عكاظ ومالكو معلقات 

الكعبة، فلم يستطيعوا. ونذكر هنا حادثة الوليد بن 
املغيرة عندما سمع القرآن وأقر بأنه به حالوة وعذوبة 
ال تنتهي، نهره قومه وأجبروه فاضطر ألن يرجع في 

كالمه خوفا منهم، ليقول إنه لسحر. وكان الرد ان كان 
محمد ژ سحر الناس ليؤمنوا برسالته والساحر له 

وسائله املختلفة، فلماذا لم يسحر محمد صناديد قريش 
ليذعنوا له إذن، وقالوا عنه شاعر وهو لم ينطق ببيت 

شعر، وقالوا مجنون وكاهن.. الخ ولكن هيهات ان ينالوا 
ممن أيده اهلل بالرسالة ومبعجزة ستبقى إلى أن يرث اهلل 

األرض ومن عليها«. ذلك كتابه اجلليل وسنتطرق في 
مقاالت الحقة ـ إن شاء اهلل ـ إلى أمناط ومناذج من آيات 

اهلل ومعجزاته.

Waha2waha2waha@hotmail.com
ذعار الرشيدي

د.يوسف يعقوب البصاره

املعارضة و»طاش.. 
ناقص واحد«

في رحاب 
معجزات القرآن
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samialnesf1@hotmail.com
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سامي عبداللطيف النصف 
رغم حقيقة وجود مناطق قطبية ذات 

اوقات غير منتظمة يعلم بها علماء 
املسلمني منذ قرون ويصل بها النهار 

الى ما يقارب 2٤ ساعة، ورغم ان 
السفر بالطائرات قد بدأ منذ ما يقارب 
القرن، ومركبات الفضاء منذ ما يقارب 

6 عقود، إال ان املجمعات الفقهية 
االسالمية لم تصدر فتاوى متفقا عليها 

لكيفية صالة وصيام من يسكن تلك 
املناطق النائية او يستخدم وسائل 

النقل تلك، وما صدر به احيانا تباينات 
بني الفتاوى كونها صدرت دون مشورة 

اصحاب االختصاص من العاملني في 
مجال الطيران او الفضاء.

>>>
من ذلك صدر في مجال مواقيت 

افطار الصائمني على الطائرات 
فتويان متعارضتان لشيخني جليلني 
يحمالن شهادة الدكتوراه في مجال 
الشريعة، االولى يرى الشيخ اجلليل 
من خاللها ان الطائرة ليست مستقرا 

دائما للمسافر لذا فعليه ان يفطر 
على توقيت املدينة التي حتلق فوقها 

الطائرة واشكالية هذه الفتوى ان 
هناك من سيفطر والشمس ساطعة 

على الطائرة وحقيقة ان الطائرة 
حتلق باملعتاد لساعات طوال فوق 

احمليطات والصحاري الشاسعة التي 
ال يعرف توقيت االفطار فيها ما يؤجل 

االفطار لساعات طوال حتى التحليق 

فوق مدينة يعرف توقيت االفطار او 
االمساك فيها.

>>>
في املقابل يرى الشيخ اجلليل االخر ان 
الطائرة هي مستقر املسافر لذا عليه ان 

يفطر فقط متى ما غابت الشمس عن 
الطائرة وال يجوز بالتبعية االفطار على 

توقيت املدن والبلدان التي متر فوقها 
الطائرة كونه افطارا ال يصح والشمس 
ساطعة، واالشكال في هذه الفتوى هو 

ان الصائم لو اقلع من مدينة كجدة 
سيحل االفطار فيها بعد نصف ساعة 

على سبيل املثال متجها غربا الى لوس 
اجنيليس فإن الشمس ستبقى ساطعة 

بعد االقالع للخمس عشرة ساعة 
الالحقة السباب فلكية معروفة.

>>>
االمر كذلك في دول التوقيت غير 

املنتظم كحال شمال روسيا وفنلندا 
والسويد والنرويج والدامنارك 

وايسلندا وكندا والواليات املتحدة.. الخ،
وجميع تلك الدول واملناطق يسكنها 

آالف املسلمني، ففتاوى الصيام حتى 
غروب الشمس تعني صيام 23 ساعة 

او ما يقاربها ملدة شهر وهو امر يقارب 
االستحالة حفاظا على النفس من 

الهالك واالفتاء بأن عليهم ان يصوموا 
ويفطروا على توقيت اقرب بلد اسالمي 
تشوبه اشكالية ماذا اذا كانت القرية او 
املدينة اغلبها مسلمون؟ ثم ما تعريف 

اقرب بلد اسالمي؟ اي هل هو البلد 
الذي تقطنه اغلبية مسلمة رغم علمانيته 

مثل البانيا ام البلد الذي يحكم بأحكام 
الشريعة؟ وفي احلالتني االخذ بتلك 

الفتوى يعني االفطار والشمس ساطعة 
وقد يكون االفضل - واهلل اعلم - لتلك 
االشكاالت ومثلها اشكاالت مسافري 

مركبات الفضاء مستقبال للكواكب 
السيارة حيث ال شمس وال قمر، هو ان 
حتدد املراكز العلمية االسالمية مواعيد 

ثابتة للصلوات املختلفة تستخدم في 
املناطق النائية واملركبات كأن حتدد 

صالة الفجر بالساعة 6 صباحا، والظهر 
12 ظهرا، والعصر الساعة ٤ واملغرب 6 

مساء والعشاء الساعة 8، واالمر غير 
مستغرب فمواقيت الساعة لتحديد 
مواعيد الصالة والصيام تستخدم 

طوال العام فال احد يقيس ظل العصا او 
التمييز بني اخليطني االسود واالبيض 

لتحديد املواقيت.
>>>

آخر محطة: الدين يسر ال عسر، ورب 
العباد يعلم بتلك االشكاالت منذ ان 

خلقت االرض، وقد سخر لعباده الساعة 
واملناظير واحلسابات الفلكية وقبلها 
العقول اليجاد احللول املنطقية لها، 
ومادمنا نستخدم تلك العلوم باقي 

اشهر السنة، فلماذا ال مند استخدامها 
للشهر الفضيل بدال من التباينات التي 

تبدأ كل عام مع بدئه؟!

صيام ركاب 
الطائرات 
واملركبات 
واملناطق القطبية!

محطات


