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 د.مطلق راشد القراوي

ثقافتنا.. 
والتقليد األعمى

دخلت السوق املركزي جلمعية 
الدسمة التعاونية والتي يديرها 

سيتي سنتر )مع األسف( فوجدت 
في أول املدخل شجرة كبيرة 

معلقا عليها صناديق هدايا وهي ما 
تسمى شجرة عيد امليالد.

وقفت حلظة أتفكر في وضع هذه 
الشجرة.. علما أننا في دولة مسلمة 

وجميع أهلها مسلمون وليس لنا 
في السنة من األعياد الدينية إال 
عيد الفطر وعيد األضحى، فلم 

أعلم السبب في وضع هذه الشجرة 
والتي ترمز ألعياد املسيحيني.

في الكويت بلد االعتدال والوسطية 
ال ننكر على الناس طقوسهم 

وعبادتهم ألن اهلل عز وجل يقول 
)لكم دينكم ولي دين( فال نحاسب 

أحدا على اعتقاده وعبادته ألن 
اهلل يتولى األمر هذا كله.. كما اننا 

نحترم عادات وتقاليد وطقوس كل 
البشر ال نعيب وال ننتقد وهذا من 
أسلوب الدعوة اإلسالمية املباركة 

التي أمر اهلل بها وعمل بها الرسول 
ژ.

أخذتني الغيرة على دين اهلل، كما 
انتابني شيء من اخلوف على ثقافة 

وفهم أوالدنا جتاه هذه الدعاية.. 
حيث يظن بعضهم ان عيد امليالد 

ورأس السنة من سنن الدين 
واملعتقد، ألن لكل دين خصوصيات 
ميارسها اتباعه، فلماذا نساهم في 

غرسها في أذهان أوالدنا؟!
هذا املشهد كثيرا ما نراه في الدول 

الغربية وال نعيب عليهم ذلك، 
بل أفتى بعض العلماء مبباركة 
الغير في أعيادهم ومناسباتهم 

سواء الدينية أو االجتماعية، ليس 
من جانب االعتقاد بل من جانب 

التعايش السلمي واحترام اخللق.. 
لكن يجب أن نتيقن أن ذلك ال 

ميت لديننا احلنيف بشيء سواء 
باالعتقاد أو بالعبادة.

إن من إنكار املنكر.. يجب على 
الدولة أو الشعب أن تكون هناك 

وقفة ضد هذه الدعوات ومحاسبة 
املتسبب كي ال يؤثر ذلك على إذابة 

الهوية اإلسالمية لشبابنا ونحن 
نعيش في دولة وإقليم إسالمي، 
هذا وقد مت إبالغ املسؤولني في 

السوق لرفع هذه الشجرة لكن ال 
حياة ملن تنادي.

وقفات

»ايه يعني والدي؟ والدي تسرقني 
يعني؟« عبارة شهيرة قالها املمثل 
املصري عادل إمام في مسرحية 

مدرسة املشاغبني وهو يتحدث مع 
ابيه املمثل »نظيم شعراوي« والعبارة 

مستهجنة عربيا إال انها مفهومة 
ومقبولة في العالم املتقدم، حيث 

القوانني حتكم عالقات الناس ببعضها، 
مبا فيها عالقة األب أو األم باألبناء، 
أو عالقة الزوج بزوجته. فالناس في 
أميركا حتى وهم في داخل منازلهم 
يخضعون لسيادة القانون، والزوج 

املسلم، على سبيل املثال، حني يعتدي 
على زوجته بالضرب داخل املنزل 
وتثبت التهمة بحقه تعاقبه احملكمة 

وإن جاء بألف فتوى دينية تبيح 
لألزواج املسلمني ضرب زوجاتهم.

> > >

تطايرت األخبار، قبل فترة، عن 
اتهام املمثلة انچيلينا چولي لزوجها 

املمثل براد پيت بتهمة »اساءة معاملة 
األطفال« وزعمت أنه قام بضرب ابنه 

إثر مشاجرة وقعت بينهما في الطائرة، 
فتدخلت على الفور أعلى سلطة 

حتقيق في هذه الدولة العظمى )مكتب 
التحقيقات الفيدرالي( وأصدر بيانا قال 

فيه انه يقوم بجمع املعلومات حول 
هذه احلادثة املزعومة، وقامت بعد 

ذلك »هيئة شؤون الطفل واألسرة« 
في والية لوس اجنيليس بالتحقيق 

مع األب جنم هوليوود الشهير حتى 
تأكدت من براءته من الفعلة املشينة. 
ولم يتبَق للسلطات األميركية سوى 
حتريك حاملة الطائرات ملنع السيد 

الوالد من ضرب ابنه املشاغب.
> > >

أحد األصدقاء الظرفاء يقول انه في 
طفولته عندما كان يرتكب خطأ صغيرا 
في البيت ويتسرب اخلبر إلى اجليران 

تكون العقوبة مضاعفة تضاف إلى 
الضرب الذي يناله من أبيه، فكلما 

صدف احد من آباء اجليران في 
الطريق تلقى صفعة أو ركلة منه عقابا 
له عن اخلطأ الذي ارتكبه في البيت )!( 
وذلك يحدث ألن جميع اآلباء يعتقدون 

انهم مسؤولون عن تربيتك، وعليك 
أنت ايها الطفل الغرير أن تتفهم 

ازدواجية اآلباء وأن تتحمل وتتقبل 
»إساءة معاملة األطفال« وهي ظاهرة 

من عواقبها حسب منظمة الصحة 
العاملية )وقوع اعتالالت جسدية 

ونفسية تدوم مدى احلياة، وإمكانية 
تعطل التنمية االقتصادية واالجتماعية 

في البلد جراء تلك الظاهرة(!

الكاريزما..- صفات تضفي اجلاذبية 
على الشخصيةـ هي هبة من الرحمن 
متتزج في شخصية اإلنسان وتتحد 

مع كل السلوك املفتعل أو السلوك الال 
إرادي للشخص، ومن الصعب جدا أن 
يسعى اإلنسان إلى استنساخ كاريزما 
أحد غيره، رغم انه يستطيع أن يقوم 
بتقليد الكثير من احلركات ومخرجات 
احلروف وطرح الفكر وغير ذلك من 

األمور، إال أنها بالنهاية البد أن تتغلب 
حقيقة هذا الشخص على ما تصنع من 

شخصية أخرى.
وحب تقليد شخصيات اآلخرين ما 

هو إال إعجاب وعشق ملا بدر منهم أو 
تعويض لنقص يعاني منه املقلد، وأكثر 

ما تتضح هذه الفكرة في الكثير ممن 
حاول امتهان العمل السياسي والعمل 
السياسي منه براء، فالعمل السياسي 
هو فن متكامل من الفكرة الى كيفية 
عرضها من صاحب هذه الفكرة الذي 

البد أن يكون له خط مختلف عن 

اآلخرين، فما الفائدة أن يتبع الناس 
شخصا مكررا لشخص آخر وهو في 

الوقت نفسه غير قادر على انتهاج خط 
سير جديد وتكوين مفهوم سياسي 
متكامل يعبر عنه بأسلوبه هو، فإن 

كان مقنعاً فنعم، وإن لم يكن كذلك فال 
فائدة ترجى من امتهان العمل السياسي 

وهو غير قادر على الوصول إلى أول 
عتباته )اإلقناع(، وإن كان صادقا ويريد 

اإلصالح فهذا ال يهم الناس في بداية 
األمر املهم االقتناع به ومن ثم االقتناع 

بفكره.
ميتلك النائب السابق مسلم البراك- 

باستثناء الكثير من مواقفه السياسية 
التي ال أؤيد جلها- كاريزما خاصة 

متيزه جدا عن اآلخرين، وأرى أن ما 
يبدر منه ال يستساغ إذا بدر من غيره، 

وليس من الضروري أن يكون اخو 
عنتر كعنتر، فشيبوب هو شيبوب 

مهما أحبه عنتر وحاول أن يعزز 
مكانته ويدربه على القتال والطعان 

ففي النهاية تطغى الشخصية األم مع 
بعض الرتوش.

هي الكاريزما يا عزيزي، هي الهبة، 
ولتعلم أن لكل شخص منا ما مييزه 
عن غيره، املهم أن يكون صادقا مع 

نفسه ويتحرى الصدق حتى يُكتب عند 
اهلل صديقاً ويُحترم من قبل املجتمع.
لم أكن حريصا على حضور ندوات 
املرشحني ولم أهتم لها كثيرا وذلك 

بوجود النقل احلي عبر وسائل 
التواصل، راقبت الكثير وميزت األكثر 

ولم أجد إال القلة منهم من كان جاذبا 
للمحتوى السياسي الذي أراد إيصاله 
للناخبني، وبعد احلسم عبر صناديق 

االقتراع ووصول اخلمسني نائبا 
للبرملان ال أجد إال أن أمتنى أال يظهر 

لنا أحد مستنسخا من أحد، وأمتنى أن 
يكون كل واحد منهم ذا كفاءة عالية 

وطرح جدي، ويخط لنفسه الكاريزما 
التي يستحقها إن أراد العودة لهذا 

البرملان ثانية.

قبل أسبوع انتهى معرض الكتاب 
الدولي للكويت، هذه الظاهرة الثقافية 

السنوية، والتي جتتمع فيها األسر 
لزيارة املعرض واالستفادة مما يطرح 

فيه من إصدارات ثقافية جديدة.
ومع انتهاء هذا العرس الثقافي أعلن 

سليمان العبدالهادي ونور الزعابي عن 
إطالق مبادرة شبابية مميزة وفريدة 

من نوعها وهي »معسكر القراءة« 
والذي يهدف إلى خلق بيئة إيجابية 
مشجعة للقراءة من خالل معسكر 

مكثف على مدى يومني متتاليني لقراءة 
كتاب أو كتابني.

هذه املبادرات اإليجابية والشبابية 
تعزز من قيمة القراءة والثقافة السيما 

أن انشغال الشباب بالتكنولوجيا 
احلديثة رمبا تسبب بشكل أو بآخر 

في عزوفهم عن القراءة رغم أهميتها 
في تشكيل الوعي وتنشيط الفكر 

وتعزيز اإلنتاجية.
تساؤل يراود الكثير من الناس، وقد 

جاءني أنا شخصيا أحد املتابعني 
العمانيني في وسائل التواصل 

االجتماعي، ليثير حفيظتي حني 
قال: »اقرأ وما أستفيد شي أو 

أنساه«، فكانت إجابتي له بأن ما 
تقرأه لن يضيع بل هو محفوظ في 
العقل الالواعي والذي يخزن ماليني 

املعلومات، ويستدعيها عند احلاجة لها.
القراءة حاجة أساسية لإلنسان، 

فكما أن اجلسد يجوع وغذاؤه األكل 
والشرب، فالعقل أيضا يجوع وغذاؤه 
القراءة واملطالعة، وال شك أن االهتمام 
بالعقل واجب، فالقراءة متدك بالثقافة، 
والقدرة العالية على التحليل والربط، 

ومتنحك املزيد من اللباقة في احلديث 
بسبب املخزون املميز من املفردات 

املختلفة، كما أنها تكسبك الثقة 
واالحترام والتقدير من قبل اآلخرين.

في النهاية البد أن نشكر كال من 
سليمان العبدالهادي ونور الزعابي، 

ونتمنى أن نرى مبادرات ثقافية أكبر 
في القابل من األيام، وبدعم أكبر من 
مؤسسات املجتمع املدني، فبالقراءة 

ترتقي الشعوب وتتطور.

www.salahsayer.com
@salah_sayer

Q8naifQ8@gmail.com

@Al_Derbass
Tariq@Taqatyouth.com

صالح الساير 

نايف الجاسمي

م. طارق جمال الدرباس

بابا.. مطلوب 
حياً أو ميتاً

مسلم.. وكاريزما 
النواب اجلدد

معسكر القراءة!

السايرزم

مسار حر

هندس

a.alsalleh@yahoo.com

رياض الصانع

د.عبدالهادي عبدالحميد الصالح

انتهى العرس الدميوقراطي بالكويت، وبالرغم 
من كون حل مجلس األمة والدعوة النتخابات 

جاء بطريقة مفاجئة وسريعة ودون سابق إنذار، 
فإن أحدا لم يتوقع من القريبني أو البعيدين عن 

الساحة السياسية سرعة هذا التوقيت وعلى 
الرغم من قوة املفاجأة فإنها لم متنع الكثيرين 
من الدخول واملجازفة، ألن الوضع ال يتحمل 

البعد عن الساحة السياسية أكثر من ذلك وقد 
يفقد الكثيرون قواعدهم ومراكزهم الشعبوية، 

فكانت املشاركة قوية وجاءت بنتائج لم تكن في 
اخلاطر أو احلسبان، أعطت الغلبة للتوجهات 

والشباب واملعارضة.
انقضى يوم 26 نوفمبر 2016، بنفس احلماس 
الذي بدأ به، وبدأت النتائج في الظهور لتسجل 

تغييرا كبيرا في الوجوه داخل مجلس األمة، 
ليصعد ممثلو الكتل والقبائل والتوجهات 

والشباب، فتصل نسبة اإلقبال على التصويت 
إلى 70%، في ظل مشاركة املعارضة التي قاطعت 

االنتخابات السابقة، فكانت السمة البارزة هي 
نسبة التغيير التي وصلت الى %60.

وعليه يغتنم االئتالف املدني الكويتي هذه 
املناسبة لتهنئة الفائزين بحصولهم على ثقة 

الناخب الكويتي وبالتالي شرف متثيلهم البلد 
واملواطن رقابيا وتشريعيا، كما ننتهز هذه 

املناسبة كذلك لتهنئة الذين لم يحالفهم احلظ 
في الوصول إلى قبة عبداهلل السالم، ملشاركتهم 

الفاعلة وطرحهم الوطني، وإن لم يكتب لهم 
الوصول اليوم فاالستحقاقات املقبلة قد تغير 

الكثير من األمور والقناعات.
فالشعب الكويتي ذكي وطموح مر بتجارب 

كبيرة وظروف مختلفة تاريخيا ودميوقراطيا 
منت لديه الوعي السياسي الكبير، الذي أخذ 

يتذبذب بسبب اليأس الذي ترسب في النفوس، 
من خالل التصارع على املصالح واملقاعد 

القيادية وانتشار الفساد.. فظهر على السطح 
نواب اخلدمات واملصالح اخلاصة، إال أن هذا 

احلل غير املتوقع واملفاجئ، أجرى ردود فعل 
نفسية كبيرة في الشارع انعكست بوضوح 

على نتائج االنتخابات، فسقط من كان متوقعا 
جناحه وتألق من كان مستبعدا وصوله.

وفي هذا الصدد، ومن موقعنا كمؤسسة من 
مؤسسات املجتمع املدني، ندعو احلكومة 

والبرملان الى تأكيد التعاون وترجمته على أرض 
الواقع وفق خطط واضحة أساسها املواطن 

وجوهرها املواطن وهدفها وطن قوي ومتقدم 
ال تؤثر فيه العثرات االقتصادية أو الهزات 

املالية، تعاون يعكس طموح املواطن في اإلجناز 
تشريعيا وتنمويا، ويؤكد الثقة في مؤسسة 

احلكومة والبرملان التي كانت محل اهتزاز لدى 
البعض.

فمن حجم املشاركة الكبير، وتعدد أطياف 
الناخبني واملرشحني، تظهر جليا رغبة الشعب 

في اإلجناز والتغيير، وهي الرغبة التي 
انصهرت مع توجهات صاحب السمو األمير 

حفظه اهلل ورعاه في تأكيده على التنمية 
التي تستهدف املواطن وجتعله محور أعمالها 

وأهدافها.
وألن خيوط التحالفات أصبحت تظهر جليا، 
فنحن ال نخفي تخوفاتنا من أن تتحول تلك 

التحالفات إلى حلبة لتصفية احلسابات ما بني 
مكونات أعضاء مجلس األمة، أو خلدمة أجندات 

خارجية تسهم بكل تأكيد في تعطيل التنمية 
وتأزمي األوضاع.

وإذا كانت هذه التظاهرة الدميوقراطية قد 
جنحت الى حد كبير تنظيميا وشعبيا، فإنه لن 
يكتمل بهاؤها وتألقها سوى بتعاون السلطتني 

مع استقاللهما، للحفاظ على املكتسبات 
الدميوقراطية وأسس الدولة املدنية وثقة 

الشعب الكويتي.

معطيات االنتخابات األخيرة أظهرت قهرا وغضبا 
شعبيا )ناخبني ومنتخبني( ضد التعامل احلكومي 

املائع مع قضايا كثيرة عنوانها العام: »الفساد 
اإلداري واملالي!« واألخطر تأثر الداخل باألوضاع 

اإلقليمية املتطرفة، التي تقضم الوحدة الوطنية.
وقد طال الزمن، والى متى؟ الناس تتوقع حكومة 

غير، حكومة جديدة بأفكارها وخططها اإلصالحية 
القابلة للتنفيذ، محملة مبشاريع جادة ترتقي 

بالبالد. حكومة حرب ال هوادة فيها ضد الفساد، 
مبتدئة بنفسها، ومبجلس األمة مرتع الفساد 

اخلفي!
وزراء أقوياء ال يخضعون صاغرين أمام تهديد 

نائب كل همومه: مشاريعه اخلاصة، واالنتخابات 
القادمة. وال ينذلون أمام أي مهادنة متنفذ، أو 

تراخ مقصود في تنفيذ اخلطة احلكومية املجدولة. 
وزراء استقالتهم الفورية في جيوبهم!

٭ ذات الشوكة: السالح واحلد والقوة. انظر اآلية 
الكرمية 7 من سورة األنفال.

نهنئ
 ونحذّر

حكومة ذات 
الشوكة!

مركز رياض
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