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العيد هلَّ هالله.. 
كل الفرح يحال له

محمد عبداحلميد الصقر

خلجنة

ال تخاطبوا القلوب 
إن كنتم شجعاناً!

منصور الضبعان

قام رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن بزيارة رسمية إلى 
العراق بناء على توجيهات ســامية من صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد، في إطار حرص سموه على استكمال 
األنشطة السياسية التي تقوم بها الكويت جتاه العراق ملساعدته 
في مواجهة العناصر املندسة التي تستغل ما يعاني منه العراق 

من حتديات مختلفة.
وقد أوفد صاحب الســمو هذه املرة رئيس مجلس األمة 
كممثل عن الشعب الكويتي الذي يهمه أن يكون امتداد العراق 
إلى داخل الوطــن العربي وضياع الفرصة أمام من يريد أن 
يهيمن على العراق باسم الطائفية، وهي ال شك خطوة صحيحة 
في اجتاه احملافظة على املد العربي في العراق ليعود ســندا 

للتضامن العربي.
وكان صاحب السمو قد أعلن خالل املؤمتر العربي - األوروبي 
في شــرم الشيخ ضرورة التعاون مع أوروبا من أجل إجناز 
السالم املنشود في منطقة الشرق األوسط، وأشار سموه إلى 
أن حل القضية الفلسطينية يأتي في مقدمة املساعي من أجل 
إجناز الســالم في املنطقة، وال شك أن زيارة الرئيس الغامن 
للعراق تأتي في إطار مجهــودات الكويت حلماية التضامن 
العربي وعدم الســماح حملاولة البعض للسعي نحو اختراق 

هذا التضامن.
وكمــا عهدنا من الرئيس الغامن مواقفه السياســية جتاه 
قضايا األمة العربية فهو من أكثر املسؤولني حتمسا لدعم كل 
املســاعي للمحافظة على متاسك التضامن والتعاون العربي 
وااللتفاف حول القضية الفلسطينية التي تعتبر مفتاح الطريق 
إلى إجناز سالم الشرق األوسط، ان هذه اجلهود السياسية 
التــي يقوم بها الرئيس الغامن وبتوجيهات صاحب الســمو 
ســتضع الكويت من الدول املؤثرة في نشاطات السياسات 
على املســتويني اإلقليمي والدولي.. وتواجدها هذا هو الذي 
اكسبها احترام العالم للموقف الكويتي وموقف أميرها الداعم 
بصورة مستمرة لكل القضايا ومساعيها في حل اخلالفات 
بني الدول وفي مقدمتها اخلالف اخلليجي الذي نال من خالل 
موقفها قبول العالم للجهد الكويتي وترشيح صاحب السمو 
لقيادة املفاوضات السياسية للوصول إلى حلول مقبولة لدى 
كل األطراف املعنية كذلك تتحرك الكويت وبدون أي تراجع 
في دعم القضية الفلسطينية، وهذا ما أكد عليه صاحب السمو 

في مؤمتر شرم الشيخ.
اآلمال معقودة على دور الرئيس الغامن في تصفية األجواء 
العربية ودعمه املتواصل للمواقف العربية التي ستقف باملرصاد 
لكل من يحاول اختراق املد العراقي إلى داخل الوطن العربي 
وإضاعة فرصة من يحاول اســتغالل تداخالته داخل العراق 
لتكريــس الطائفية البغيضة.. ومتنياتنــا بالتوفيق للرئيس 

مرزوق الغامن في مساعيه لصالح األمة العربية.
واهلل املوفق.

إحدى املرات وخالل نقاش بيني وبني أحدهم..
تكلمنــا عن رحمة اهلل، فقلت له: عن مطربة مشــهورة 
تعرض جســدها للعامة بأني أرى فيها اخلير وإن كانت ما 

تعمله خطأ..
وإني رأيت مرة في مقابلــة لها تقول: إني أضع القرآن 

في حقيبتي..
فضحك واستهزأ مبا قلت.. وال ألومه..

نعم فأفعالها وفعل من ينشر الفساد والفنت ال يرضي اهلل 
وال رسوله.. وقد قال اهلل في كتابه: )إن الذين فتنوا املؤمنني 
واملؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب احلريق(.
ولكن ليس لنا احلق في أن نعدم اخلير في الناس وكأن 

ال خير فيهم وان فعلوا ما فعلوا..
يقول سليمان اجليبالن: رأيت راقصة في أحد الفنادق 
فسلّمْت عليه وعرفته فسألها )عن صالتها( فقالت: يقولون 

إن الراقصة كافرة ال تصلي.
وهذه نظرة أكثر الناس بأن الذي يفعل املنكرات ينعدم 

من رحمة اهلل ويترك كل خير ألجل بعض الذنوب..
فترى أكثر الناس ممن يفعل الذنوب يترك كل شيء فيه 
طاعة اهلل.. ويظن انه محروم من رحمة وأن اهلل لن يتوب عليه..
قال ســبحانه وتعالى: )قل يا عبادي الذين أسرفوا على 
أنفسهم ال تقنطوا من رحمة اهلل إن اهلل يغفر الذنوب جميعا 

إنه هو الغفور الرحيم(.
فرحمة اهلل واســعة وحتى من تراه يقوم الليل يصوم 

النهار رمبا يفتنت.
وقد قال نبينا محمد ژ: »والذي نفسي بيده، ال يدخل 
اجلنة أحد منكم بعمله، قالوا: وال أنت يا رســول اهلل؟ قال: 

وال أنا، إال أن يتغمدني اهلل برحمة منه وفضل«.
و قال سبحانه: )قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم 

ال تقنطوا من رحمة اهلل(..
فال تعدم اخلير في نفســك وال تعدم اخلير في الناس 

وحتكم عليهم فقط بأنهم فعلوا ما فعلوا من املنكرات..
فازرع في قلوبهم اخلير وادُع لهم وانصحهم بالسر ان 

كنت فعال حتبهم..
أما انعدام اخلير فيهم وان تدعو عليهم وتفضحهم فلن 

يزيد ذلك إال سوءا على سوء..
وهذا اجتــراء على اهلل فخلق اهلل هم عبيده وهو وحده 

من يحاسبنا ويحاسبهم.
قال النبي ژ: »كان رجالن في بني إسرائيل متواخيني، 
وكان أحدهما مذنبا، واآلخر مجتهدا في العبادة، وكان اليزال 
املجتهد يــرى اآلخر على الذنب، فيقــول: أقصر، فوجده 
يوما على ذنب، فقال له: أقصر، فقال: خلني وربي، أبعثت 
علــي رقيبا؟! فقال: واهلل ال يغفر اهلل لك - أو ال يدخلك اهلل 
اجلنة - فقبض روحهمــا، فاجتمعا عند رب العاملني، فقال 
لهذا املجتهد: أكنت بي عاملا، أو كنت على ما في يدي قادرا؟ 
وقال للمذنــب: اذهب فادخل اجلنة برحمتي، وقال لآلخر: 

اذهبوا به إلى النار«.
نحن جميعنا خلقنا وحدنا وســندفن وحدنا فال جنعل 
أنفسنا حكما على الناس فال نعلم ما يقبض اهلل روحنا على 

اخلير ام على الشر..
فرمبا من تراه اتقى خلق اهلل يرتد ويصبح أسوأهم ومن 

كان سيئهم يهديه اهلل ويصبح أحسنهم..
فاسأل اهلل أن يهدينا وال يفتنا ويقبضنا إليه غير مفتونني 

ويهدي من ضل عن صراطه املستقيم.

يعتقــد الكثيــرون من 
ومشــاهدي  مســتمعي 
»العيد هل  الكلمــات  هذه 
هالله.. كل الفرح يحال له« 
بأحلانها وأدائها املميز أنها 
تعني فقط شهر اخليرات 
وســيدها للشهور املباركة 
املبارك،  شــهر رمضــان 
لكنهــا أصــال وتفصيال 
ومناســبة ال تعنيه إطالقا، 
الكرمي  بالشهر  ارتبطت  بل 
بعد والدتها في ســتينيات 
القرن املاضي مع أول عيد 
اســتقالل للكويت بعد أن 
كانت إمارة ورددها املغفور 
له بــإذن اهلل مطربها ملك 
العود واخلماري والسامري 
التتان  والبستات )محمود 
الشهير بالكويتي رحمه اهلل(، 
وللمزيد ميكنكم دخولكم 
لباقي  للمعلومات  »غوغل« 
كلماتها الوطنية، حيث يقول 
مقطعها الثاني )يا اهلل يا رب 
البيت تنصر حكام الكويت.. 

وما يليها(.
هــذا إلى جانــب أغاٍن 
خليجيــة عريقة في قدمها 
تشاركها الزمان واملكان في 
املبــارك حكاما  العهد  ذلك 
ومحكومني، ال تزال بصماته 
الطيب أصيلة  البلــد  لهذا 
كأصالة والدته واستقراره 
الربانــي بفضل طيبة أهله 
وإخالص وافديه، اللهم لك 
النعم  احلمد والشكر يزيد 

أمني يا رب العاملني.

)1(
مخاطبــة القلوب تخلق 

قطيعا!
مخاطبــة العقول تخلق 

أفكارا!
)2(

إثارة العواطف، ودغدغة 
الغرائز، واستهداف املشاعر، 
أساليب ماكرة ألي أيديولوجيا 
تستهدف »الناس« من أجل 
جتنيدهم خلدمــة األفكار 
وحتقيق األهداف والتطلعات!

)3(
العقل محذورة  مخاطبة 
لديهــم، ألن أول ما يأمرك 
به العقل هو أن تكون حرا!
هذا أمر ال يحقق الهدف!

يجب أن تكون عبدا تابعا.. 
حتى بلغ األمر بأي رمز من 
رموز أي أيديولوجيا أن يهدد 
خصومه بالنــاس!، إذ إنها 
التي مياري  صنعته املاكرة 

بها، ولها، ومنها!
وفي »تويتر« يسمونهم: 

أتباعا!
شــخصيا حتــى كلمة 
أملــس فيها  »متابعينــي« 

»فوقية« ال تطاق!
)4(

في »املدرسة« و»اجلامعة« 
مخاطبة مباشرة للعقول لذا 
ال جتد الطــالب والتالميذ 

أتباعا!..
يناقش..  هنــاك مــن 
ويفرض رغبته في االقتناع!.. 
وهناك بعض »املعارك« والـ 

»ال«!
)5(

العقل.. حرية،  مخاطبة 
وحب، ونقــاش، واقتناع، 

و»ال«!
القلب.. بطش  ومخاطبة 

و»نعم« مرتبكة.. و»جنب«!
)6(

هــدف األيديولوجيــا 
يصعــب مهمة املــزج بني 

املخاطبتني!
ويجعل ذلك مستحيال!

وتبقى مخاطبة العقل هي 
األقوى واألصدق واألكثر 

أمانا وأمانة.

بشكل كلي، وهو ما نرفضه ككويتيني 
وكخليجيني وكعرب وكمسلمني جتاه 
أي دعوة غربية من هذا النوع التي 
حتاول أن تطبع اإلسالم واملسلمني 

كلهم بداعش.
> > >

لذا من منطق أقرب ومبدأ أسلم ال 
يفترض بنا ككويتيني أن نصم جالية 
كاملة بفعل شخص أو شخصني من 
أبنائها، وأن نؤمن أن اجلرمية فردية، 
وهو ما ندعو اليه دفاعا عن اإلسالم 
من منطق إنساني بسيط، أليس كذلك.

> > >
أما وضع صــورة منطية ألبناء 
جالية كاملة بسبب تصرف فرد أو 
أفراد منها فليس فيه من اإلنصاف 
من شيء، فكما أننا ككويتيني نحارب 
الصورة النمطيــة التي يحاول أن 
يصمنــا به الغرب في أن كل ما هو 
بالضرورة داعشي،  إســالمي هو 
يجب علينــا أن نحارب أي محاولة 
لدينا بسبب  الوافدين  لـ »دعشنة« 

جرمية فردية.
> > >

يا  توضيح الواضح: اجلرميــة فردية 
سادة.. افهموها وبس. 

copy paste لكنها عملية فهم عميقة 
لألفكار املطروحة ولبحث جاد حول 
صحة أسسها العلمية ومدى صوابها 
ومدى حتقيقها لواقع إنساني جديد 
والقراءة أيضا مراجعة خلارطة الذهن 
اإلنســاني عبر ثقافات احلضارات 

وعطاءاتها املتعددة.
القراءة حتيي في اإلنســان  إن 
عقله وفطرته التي حتثه دائما على 
إلى نضج  بالنفس وتدعوه  االرتقاء 
الذات املفكــرة وبعد ذلك كله فإنني 
أؤكد لكم يا أبناء وبنات املجتمع أن 
القراءة التي نفتقدها اليوم هي عالجنا 
الذي سيشفى أرواحنا ويعيدنا إلى 
قمة احلياة بالعمل واإلجناز احلقيقيني.

إنني أدعو وزارة التربية إلى إعادة 
حصة القراءة وإعادة وتأسيس املكتبات 
املدرسية والعامة في كل منطقة والعمل 
على تشجيع القراءة بكل صورها ألنه 
بــدون ذلك كله لن يكون لدينا جيل 

صاعد أو مستقبل واعد. 

الوزن وتطبيق االتفاقية اإلطارية 
ملنظمة الصحة العاملية ملكافحة التبغ 
وخفض معدالت اإلصابة والوفيات 
بســبب حوادث الطرق واإلدمان 
والتصدي للعنف ولتأثيرات تغير 

املناخ على الصحة.
وهــذا ما يجــب أن يقع على 
أولويات الوزارات، وأن يكون لديها 
احلماس لتنفيذها مبا ال يقل عن 
امللموس  حماس د.خالد مهــدي 
واملشــكور ويجب على الوزارات 
أن تستجيب فورا لندائه للمشاركة 
في توفير البيانات الالزمة إلعداد 
التقريــر الوطني، حيث كشــف 
د.مهدي عن تأخــر أكثر من 20 
جهة حكومية عــن القيام بدورها 
في تقــدمي التقارير وهو ما يجب 
أدنى  محاسبة املسؤولني عنه بال 
مجاملة أو تسامح ألنه التزام أمام 
الدولــي ويتعلق مبكانة  املجتمع 

الكويت أمام املنظمات الدولية.

أن ميزانيتي  العام، خاصة  شكله 
وزارتي التربيــة والتعليم العالي 
ليستا بالقليلتني، ونقترح على الدولة 
هنا أن تستفيد من جتارب الدول 
التي سبقتنا في نهضتها التعليمية، 
كدول شرق آسيا التي قفزت لتكون 
الــدول االقتصادية  في مصاف 
الكبرى في غضون سنوات قليلة 
عندما اهتمت بالتعليم، وهنا أركز 
الكثير من  على ضرورة إنشــاء 
املدارس احلكومية لتستوعب كل 
تالميذ الكويت، فعلى سبيل املثال ال 
احلصر معظم تالميذ مناطق محافظة 
الفروانية يذهبون ملدارس بعيدة 
عن مناطقهم، ونقول لوزارة التربية 
غالبية الشعب من محدودي الدخل 
وليس مبقدورهم تعليم أوالدهم في 
املدارس اخلاصة. وفي النهاية أقول 

ارحمونا يرحمكم اهلل.

اآلن ونحن جزء منهم وهم جزء من 
حياتنا وحياتهم اليومية.

> > >
إن إلباس مصري من أصل 750 
ألف مصري في بلدنا بالسوء جلالية 
كاملة كونه وحده هو ارتكب جرمية 
ما، أيا كانت تلك اجلرمية، هي متاما 
كمحاوالت الغرب إلباس كل ما تفعله 
داعش أو فرد من داعش باملسلمني 
جميعا، وهذا ليس صحيحا، فما تفعله 
داعش ليس فيه من اإلسالم من شيء 
كما يقول الغرب، أليس هذا ما نقوله 
نحن دفاعا عن اإلسالم واملسلمني 
جتاه تلك الدعاوى الغربية التي تعمم 
سوء ما تفعله داعش على اإلسالم 

أنه من اجلميل أن نأتي بأفكار متجددة 
من رحم املنظومة الفكرية احلضارية 
اإلنسانية، ولكن األجمل من ذلك هو 
أن نعرف أن احلضارة والتقدم العلمي 
املتطور ال ميكن أن يتحقق من خالل 
التلقــني والتقليد بل إننا نحتاج إلى 
ما توفره )القــراءة احلقيقية( فإنها 
ليســت مجرد النظر فــي الكلمات 
والتراكيب اللغوية وإجراء عملية الـ 

حتى عام 2030 تندرج ضمن صلب 
اختصاصاتها بالشراكة مع الوزارات 
واجلهــات احلكومية ذات العالقة 
والتي تتحمل املسؤولية الكاملة عن 
تنفيذ األهداف والغايات ذات العالقة 
باختصاصاتها ومن بينها ما يتعلق 
بالوقاية والتصدي لألمراض املزمنة 
غير املعدية والوفيات الناجتة عنها 
السمنة وزيادة  وخفض معدالت 

التعليم العالي بشكل خاص.
وإن كنت هنا ال أحّمل الوزير 
احلالي تراجع مستوى التعليم في 
كل مراحلــه حيث من الصعب أن 
نحمله كل ما أفســده الدهر في 
السابقة، ولكن نطلب منه  العهود 
أن يعلن رؤيته إلصالح التعليم في 

وجودهم بيننا، فهناك 7 أفراد منهم 
ارتكبوا جرائم كارثية مقارنة بـ 700 
ألف ملتزمون بقوانني وأعراف البلد 
إنسانيا ويعيشون بيننا وال نشعر بهم 
وهم جزء منا ونحن جزء من حياتنا 
اليومية شئنا أم أبينا وشاؤوا أم أبوا.

> > >
هذا احلديث ال ينطبق على األخوة 
املصريني فقط بل على كل اجلاليات 
الهنديــة والباكســتانية واللبنانية 
والبنغاليــة والعراقية والســورية 
وغيرهم من أبنــاء اجلاليات الذين 
اختاروا بلدنا جهة لهم وسكنا لهم 
وجزءا من حياتهــم، باختيارهم أو 
بإجبار ظروف احلياة لهم، هم بيننا 

التي نؤمن بهــا أو التي قد نتوصل 
إليها بني احلني واآلخر.

 أخــي القارئ، يجب أن تعلم أن 
أصعب عملية يقوم بها اإلنسان هي 
أن يغير طريقته في التفكير وينحت 
جباال من املعلومات املتعددة لكى يجدد 
أفكاره الســيما أن لدى كل إنسان 
اعتدادا وتعصبا لذاته وأفكاره دون 
مراعاة النظر في صوابها من خطئها 

األهداف والغايات املتعلقة بأنشطتها 
وأهدافها التي أنشئت من أجلها ومت 
إشهارها من جانب وزارة الشؤون 
االجتماعية والتي تستمد شرعية 

عملها مبوجبها.
ومن خالل عضويتي في العديد 
من جمعيات النفع العام ذات العالقة 
بالصحــة والتنمية، فإن األهداف 
والغايات العاملية للتنمية املستدامة 

للدول الفقيرة؟ وأين نواب مجلس 
األمة األفاضل؟ وأين هم من أوضاع 
التعليم املتردية في الكويت؟ وأين 
هم من تراجع جامعة الكويت التي 
كانت افضل جامعة على مستوى 
دول مجلس التعاون اخلليجية؟ وأين 
وزراء التربية بشكل عام ووزارة 

كلما ارتكب مصري جرمية في 
اهتزت األرض »تويترياً« من  البلد 
البعض يدعون فيها بحنق على أبناء 
تلك اجلالية الكرمية بضرورة إبعادهم 
أو تقليصهم أو احلد من قدومهم، أو ما 
إلى هنالك من الدعوات اليمينية املوغلة 
في العدائية جلالية تعدى تعداد أبنائها 
الضيوف لدينا الثالثة أرباع املليون 
نسمة، وال ألوم من يدعو إلبعادهم 
في حلظة غضــب أو حنق من تلك 
اجلرمية التي ظهرت دعواتهم بسببها 
لكون مرتكبها مصريا، ولكن مرتكب 
اجلرمية مثــار حنق الكثيرين على 
جالية بأكملها تشاركنا الوطن والبناء 
والعمل ما هو سوى واحد من أصل 
أكثر من 750 ألفا من املصريني الذين، 
وفق ما اعرف ونعرف جميعا، يسير 
أغلبهم بجانب »الساس«، ملتزمون 
بأعمالهم، يدفعون ما عليهم من رسوم 
وضمانات صحية ورسوم أخرى بني 
مدارس وجتديــد أوراق إقامة، وما 
مرتكب اجلرمية ذلك من أبناء جلدتهم 
سوى واحد أو عشرة أو حتى 100 
منهم، فبالنهاية هنا السيئ فيهم ال 
ميثل حتــى أقل من 1 من 100 ألف، 
هل تعون هذا املعادلة املنصفة لكرامة 

»اقرأ لتحيــا«، هي جملة وردت 
في خطاب أرسله غوستاف فلوبير 
إلى اآلنسة شونتبي يدعوها فيها إلى 
أن تكرس حياتها ملوضوع في غاية 
األهمية، إذ إنه يعيد إليها إنسانيتها 
املســلوبة من قبل، وهــو القراءة 
التي هي مفتاح السعادة في حياتنا 
التي تتجاذبها األحزان واإلحباطات 

وتتقاذفها كما األمواج العاتية.
ان القراءة جتلب السعادة الغامرة 
لإلنسان ال لشيء إال ألنها حتيي في 
كل إنسان سمو الروح واملعرفة، لقد 
زارنا في الكويــت قبل أيام الكاتب 
املبدع )ألبرتو مانغويل( وهو من أشهر 
مؤرخي القراءة وهو يحاول أن يقدم 
لإلنسانية فكرا متوهجا باألسئلة عبر 
مأدبة متنوعة مليئة بالكتب الشهية 
التي من خاللها ميكننا أن نعثر على 
طريقنا نحو كيفية صياغة أرواحنا 
والتــي ال تكون إال عبر إعادة النظر 
في منهجية تفكيرنا وترشيد األفكار 

بتلبية دعوة كرمية  ســعدت 
من األمــني العام للمجلس األعلى 
للتخطيط والتنمية د.خالد مهدي 
حلضور اجتماع ممثلي جمعيات 
النفع العام للتحضير إلعداد التقرير 
الوطني الطوعي األول للكويت الذي 
املتحدة بعد عدة  ســيقدم لألمم 
أسابيع عن اإلجنازات التي حققتها 
الكويت لتنفيذ قرار اجلمعية العامة 
لألمم املتحدة رقــم 1/70 باعتماد 
األهداف العاملية للتنمية املستدامة 
حتى عــام 2030 والذي اتخذ في 

سبتمبر 2015 في نيويورك.
وإن حرص األمني العام للمجلس 
األعلى للتخطيــط والتنمية على 
املدني وجمعيات  املجتمع  إشراك 
النفع العام في إعداد التقرير الوطني 
يؤكد ما سبقت الكتابة عنه من قبل 
في مقاالت سابقة لي بجريدة األنباء 
حول الدور التنموي جلمعيات النفع 
العام بعد أن تقوم بدراسة وتبني 

التعليم هو البداية ألي أمة تريد 
االنطالق لألمام، فعندما يوضع في 
مقدمة أولويــات أي دولة تنهض 
في كل املجــاالت، وعندما يهمش 
يتراجع معه كل شيء. ولهذا نؤكد 
على ضرورة إعادة غربلة التعليم 
في الكويت من أجل معاجلة جميع 
االختالالت التي يعاني منها سواء في 
املناهج، أو قلة املدارس احلكومية، 
فضال عــن اســتقطاب معلمني 
ضعفاء. واألمر من كل هذا ضعف 
وتدني مســتوى جامعة الكويت، 
ولعل أبــرز مثال يوضح تراجعها 
ما ذكره مؤشــر »ويبوميتركس« 
الذي صنف جامعــة الكويت في 
املركــز 5933 عامليا واملركز 2016 
عربيا عن العام 2019، يا اهلل، هل 
وصلنا لهذا احلد ودولتنا مازالت 
تبني جامعات ومدارس كمساعدات 
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