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إلى األمام..
يا شيخ ناصر

حتت احلزام

فهد احلجي

الدراما ورمضان: 
االحترام أولوية..

خلجنة

منصور الضبعان

خطبة الرسول األعظم )صلى اهلل عليه وآله وسلم( 
في استقبال شهر رمضان املبارك: أيها الناس، انه قد 
أقبل إليكم شهر اهلل بالبركة والرحمة واملغفرة، شهر 
هو عند اهلل أفضل الشهور وأيامه افضل األيام ولياليه 
أفضل الليالي، وســاعاته أفضل الساعات، دعيتم فيه 
الى ضيافة اهلل وجعلتم فيه من أهل الكرامة، أنفاسكم 
فيه تسبيح، ونومكم فيه عبادة، وعملكم فيه مقبول، 
ودعاؤكم فيه مستجاب، فاسألوا اهلل ربكم بنيات صادقة 
وقلوب طاهرة أن يوفقكم لصيامه وتالوة كتابه، فإن 
الشــقي من حرم غفران اهلل في هذا الشهر العظيم، 
واذكروا بجوعكم وعطشــكم فيه جــوع يوم القيامة 
وعطشه، وتصدقوا على فقرائكم ومساكينكم، ووقروا 
كباركم وارحموا صغاركم، وصلوا أرحامكم واحفظوا 
ألســنتكم، وغضوا عما ال يحل النظر اليه أبصاركم، 
وعما ال يحل االســتماع إليه أسماعكم، وحتننوا على 
أيتام الناس حتى يتحنن على أيتامكم، وتوبوا إلى اهلل 
مــن ذنوبكم فارفعوا إليه أيديكــم بالدعاء في أوقات 
صالتكــم فإنها أفضل الســاعات ينظر اهلل عز وجل 
فيها بالرحمة الى عباده يجيبهم إذا ناجوه ويلبيهم إذا 
نادوه ويعطيهم اذا سألوه، ويستجيب لهم اذا دعوه. 
يا أيها الناس أن أنفســكم مرهونة بأعمالكم ففكوها 
باســتغفاركم، وظهوركم ثقيلة من أوزاركم فخففوا 
عنها بطول سجودكم، واعلموا ان اهلل تعالى ذكره أقسم 
بعزته اال يعذب املصلني والساجدين واال يروعهم بالنار 
يوم يقوم الناس لرب العاملني. أيها الناس من فطر منكم 
صائما مؤمنا في هذا الشهر كان له بذلك عند اهلل عتق 
رقبة ومغفرة ملا مضى من ذنوبه، فقيل: يا رسول اهلل 
وليس كلنا قادرا على ذلك، فقال صلى اهلل عليه وآله: 

اتقوا اهلل ولو بشق مترة، اتقوا اهلل ولو بشربة ماء.
 أيها الناس من حســن منكم في هذا الشهر خلقه 
كان له جوازا على الصراط يوم تزل فيه األقدام، ومن 
خفف في هذا الشهر عما ملكت ميينه خفف اهلل عنه 
حسابه، ومن كف فيه شره كف عنه غضبه يوم يلقاه، 
ومن أكرم فيه يتيما اكرمه اهلل يوم يلقاه، ومن وصل 
فيه رحمه وصله اهلل برحمتــه يوم يلقاه، ومن قطع 
رحمه قطع اهلل عنه رحمته يوم يلقاه، ومن تطوع فيه 
بصالة كتب اهلل له براءة من النار ومن أدى فيه فرضا 
كان له ثواب من أدى ســبعني فريضة فيما سواه من 
الشهور، ومن أكثر فيه من الصالة على ثقل، ثقل اهلل 
ميزانه يوم يخفف املوازين، ومن تال فيه آية من القرآن 
كان له مثل أجر من ختم القرآن في غيره من الشهور. 
أيها الناس إن أبواب اجلنان في هذا الشهر مفتحة 
فاســألوا ربكم اال يغلقها عليكم، والشياطني مغلولة 
فاسألوا ربكم اال يسلطها عليكم.. فقال أمير املؤمنني 
علي بن ابي طالب گ، فقمت وقلت: يا رسول اهلل ما 
أفضل األعمال في هذا الشهر؟ فقال ژ: يا أبا احلسن 
أفضل األعمال في هذا الشهر الورع عن محارم اهلل، 
ثم بكى، فقلت يا رســول اهلل ما يبكيك؟ فقال: يا علي 

أبكي ملا يستحل منك في هذا الشهر...
مبارك عليكم الشهر الفضيل وتقبل اهلل صيامكم 

وقيامكم.

يسعى بعض أعضاء مجلس األمة إلى تقدمي اقتراح 
بالعفو الشامل محاولة منهم إللغاء أحكام قضائية ضد 
زمالئهم في املجلس، وهذا يعتبر جتاوزا على أحكام 
القضاء وتدخال في الشأن القضائي، وفي هذه األثناء 
طالبت فئة أخرى بأن يشمل العفو كل املساجني مبن 
فيهم مجموعة العبدلي والعفو عن النائب عبداحلميد 
دشتي.. وهذه من وجهة نظرهم بأن كان مقدمو االقتراح 
يريــدون إصدار عفو عن زمالئهــم فإنه يتوجب أن 
يشمل العفو كل املساجني واملدانني ولسنا هنا بصدد 
حتديد خطورة وحتدي املدانني ألمن الدولة.. لكن من 
الصعب أن يفســر كل على هوى سعيه الستصدار 
عفو عن زمالئهــم، من املفروض على أعضاء مجلس 
األمة أن يكونوا أكثر متسكا بأحكام القضاء والدفاع 
عنها بحكم أنهم أعضاء مجلس األمة ومسؤولون عن 
دميوقراطية وعدالة املقترحات مع ضرورة عدم السماح 

بتجاوز أحكام القضاء.
مازال بعض النواب يخوضون غمار قضايا ليست 
لها صلة مبصالح املواطنني، وإن الذين يسعون لتبني 
هذا االقتراح يعلمون أنه غير مقبول ألنه يعتبر تعديا 
على ســلطات القضاء.. ثم إنه ال يعقل أن يصدر عفو 
شامل لفئة معينة دون غيرها، ألن ذلك ال يحقق العدالة 
ومن املفروض أن يكون أعضاء املجلس األكثر متسكا 
بإصدار قوانني حتقق العدالة واملساواة بني املواطنني.. 
والشيء املضحك حقيقية أن يصرح أحد أعضاء املجلس 
بتصريح غير منطقي بقوله: »أبشر الشعب بأن العجلة 
بدأت تدور وحصلنا على العدد الكافي لعقد جلســة 
العفو«، وهنا أود أن أســأل العضو احملترم من الذي 
فوضه من الشعب الكويتي باقتراح العفو الشامل.. إن 
الشعب الكويتي يحترم األحكام الصادرة عن القضاء، 

وال يسمح بإطالق سراح من أساء إلى هيبة الدولة..
لقد انصرف أصحاب مقترح العفو الشــامل عن 
القضايا األكثر أهمية للكويت وشعبها، وفي مقدمتها 
قضية مزوري اجلناسي ومشروع األكثر أهمية للكويت 
وهو مشروع مدينة احلرير والنور.. إن هذا املشروع 
يستحق االهتمام والتركيز من قبل مجلس األمة حتى 
تتم املباشرة بإجنازه ملا له من أثر إيجابي على االقتصاد 
الوطني. أما تبني مشروع العفو الشامل فهو تعد سافر 
على أولويــات املجلس وانصراف عن القضايا األكثر 
إحلاحا ملصلحة الكويت.. أعتقد كفى عبثا مبصالح الكويت 
األساسية، ويجب أن يعي هؤالء النواب مسؤولياتهم 
األساسية والتي تتركز على تبني اقتراحات مشاريع 

تنموية للدولة.
من أقوال سمو األمير: »قبلة على جبني من كانت 

الكويت دائما في ضميره ووجدانه«.
واهلل املوفق.

ان تعود درة  الكويت  حلم 
اخلليج، وان تصبــح مركزا 
ماليا وجتاريا عامليا، هذا احللم 
يحمله اليوم النائب االول لرئيس 
مجلس الوزراء ووزير الدفاع 
الشــيخ ناصر صباح االحمد، 
وهو حلم كبير ومســؤولية 
عظيمة، لكن الشيخ ناصر اهل 
لهذه املســؤولية، وهو يشعر 
بأهميــة هذا احللــم للكويت 
حاضرا ومســتقبال، ويدرك 
انه ســيواجه حتديات كبيرة 
ومصاعب عديــدة، لكن حبه 
للكويت واميرها وولي عهده 
وشعبها الكرمي جعله يختار هذا 
املوقع من املسؤولية، ويرتضي 
الكبيرة،  الوطنية  املهمة  بهذه 
رغم ما يقــال هنا وهناك من 
اتهامات وافتراءات وأكاذيب، 
فهو يدرك ان الشجرة املثمرة 
هي التي تقذف باحلجارة، وان 
من تأتيه االتهامات من اخللف 

فهذا يعني انه في املقدمة.
يا شيخ ناصر: الى االمام، 
بارك اهلل جهودك وامدك بالقوة 
والثبات وابقاك ذخرا للكويت.

)1(
يعتبر شهر رمضان فترة 
ذهبية لشركات اإلنتاج ومحطة 

األعمال الدرامية..
الشهر الفضيل شهر صوم 
وعبادة وتقرب إلى اهلل بالوسطية 
واالعتدال والتمتع باملباحات في 

الوقت احملدد شرعا.
)2(

الدراما التي ال حتترم قدسية 
الشهر غير مرحب بها..

مبدأ ال حياد فيه، وال محيد 
عنه!

)3(
احترام رمضان ليس قيدا، 
أراد احترام  فاملجال رحب ملن 
املشاهد بعمل عميق ينمي املتلقي 

العادي و»يعطيه« و»ميتعه«..
املتلقي العادي خطر!، وحني 
يرفض، فالقناة تضطر لالستماع 
إليه وتنفيذ متطلباته، فاملشاهد 
على حق دائما!، فحذار أن يذهب 

اجلهد سدى!
)4(

مجاالت االعتراض متوافرة، 
ففضــاء »تويتــر« الرحــب، 
أهم  وهاشتاقاته اخلطيرة تعد 

قياسات الرأي العام!
اإلبداعية  في كل األعمــال 
يعتبر رأي املختص مهماً، بيد 
أن رأي املتلقي العادي، ورضا 
رجل الشــارع، أهم، ألن مدار 

»السوق« عليه!
)5(

لست واعظا، وال أقصد أعماال 
محافظة، ما يفرضه الســياق 
الدرامي محترم، ولكن االلتفاف 
على النص، والسياق الدرامي.. 

مرفوض!
)6(

الدرامــا تعبيــر، انعكاس، 
التأثير  إصــالح، ونقد، حــد 
العربية  والتغيير، واملجتمعات 
بحاجة ماسة الى كل ما سبق، 
الــذي ال يغير وال يؤثر عبث.. 

عبث!
ومازال املشاهد يبحث عن 
»الدراما« التي تغريه وحترضه 
على ضبط ســاعته على وقت 
العرض، »دراما« ترويه!، السيما 
بعد أن أغــرق الفضاء بدراما 
هزيلة ساهم في تراكمها غياب 
النقــد!، وأتذكــر أن صحيفة 
رفضت مقــاال ينتقد فضائية 
وبرنامجــا فيهــا.. ألن القناة 
»تعلن« لدى الصحيفة!، نعم..

اإلعالن »يقتل« اإلعالم!
)7(

كل رمضان وأنتم في خير 
وقبول.

تتسابق وسائل التواصل )الال 
اجتماعي!( لنشر روايات وحكايات 
وأحداث مفبركة ومثيرة وخطيرة، 
غايتها وهدفها ومرادها تكسير 
وحتطيم وتهشــيم املجتمعات 
املساملة، اآلمنة، املؤمنة مبعيشتها 
بسالم وانسجام، والتئام أهاليها 
ونسيج مجتمعاتها، بغية تقسيمها 
وإضعافها، وانهاكها بتدمير ذلك 
الترابط وإهدار ثرواتها، وتشتيت 
نســيجها وتالحــم تركيباتها 
الدينية الســكانية، كما هو حال 
املتماسكة  بدياناته  العربي  عاملنا 
املطمئنة  ومجتمعاتــه اآلمنــة، 
حملترفي تلك الفنت بال مدفع وال 
طائرة وال دبابة وال جندي مدجج 
بسالحه ولغة غير لغته باحتالل 
أراضيها صحاري، وبحار، وجبال 
وثروات طبيعية ال تخطر له على 
بال ويبلغ بذلك ســيطرة وكمال 
ملواقع ومنابع ثرواتها وحتطيم 
أمنها وأمانهــا بنجاح فخ الفتنة 
أسلوب نهب الشعوب الناعم اليوم 
بالتفرج على هــدر دماء أبرياء 
تلك الشــعوب واستغالل جهلها 
وتشريد أهلها حكاما ومحكومني، 
بلــغ كل ذلك حدودنا وتغلغل ما 
بني أوساطنا ونسيج أهلنا بشعار 

الفزعة واحلمية والنخوة األخوية، 
ثم إشــعال نيرانها والعياذ باهلل 
لندرك ونتحاشى ذيولها كما هدانا 
للحذر نبينا احلليم بوصفها كالليل 
املظلم! وسحاباتها املمطرة خراب 
الوضع  ودمار وتغلغل استعمار 
الراهن املتجدد كما أسلفنا شرحه! 
يضاف له تخريب التعليم والتمسك 
بحتمية الدين الكتابي األمني ورسله 
القرون  املبجلني عبر  الطاهرين 
والســنني خامتها نبينا الصادق 
الوعد األمني ودســتور خالقنا 
الكرمي، وتخريب  القرآن  العظيم 
أســس مناهج التعليــم القومي، 
واستباحة اعالم مدمر ملجتمعات 
لها قواعد ونظم حياة رائدة راقية.

 مخرجاتها أجيال رخوة بالية! 

تتسلق مناصب ومسؤوليات يرزح 
عليها الفساد والرشوة بني العباد 
مبفهوم ومســميات )الشــاطر 
والشطارة! كالهما أخواره( وتبذير 
أفكار وثروات وأموال يعبث بها 
جهال وتكون اخلســائر بإتالف 
إتالفها كمجتمعات!  الضمائر ثم 
واملؤلم ما بني تلك املسلســالت 
تشبيه نسيج مجتمعنا وأطرافه 
وقواعده البشرية أساس والدته 
وتأسيسه بفرسان البر وعمالقة 
البحر انهم عمالة ومرتزقة تخضع 
لالســتعباد والسيطرة لشريحة 
التجار آنذاك واحلكام واملتنفذين 
توجه قوافلهم املهنية كيفما يشتهي 
كبار القوم بسيطرتهم وجبروتهم!
وتناسى مورد ومسير وكاتب 

هذا التشبيه بأن حرفيي القرون 
واألعوام والدهور املاضية أطلق 
املهنية أسماء  على مســمياتهم 
عوائلهم بــكل فخــر واعتزاز 
)كالبنــاي، واحلــداد، والقالف، 
والنجــار، والفصــام وكل مــا 
يعني ثروات برها وبحرها تلمع 
مبســميات أهلها قبيــل ذهبها 
األســود بأعوام عيونهم ال تنام 
إال بوســادة مهنته وتغطية بدنه 
بثوب عافيته وصنعته*وتستمر 
أنشــودته  بتناغم  آنذاك  احلياة 
وكورس بحارته رجاال للشموخ 

أجيال!( 
لــم تبخل الدولة مشــكورة 
لكنها تناستهم  بالصيت!  عليهم 
لتدعيم مستقبل معيشة أحفادهم 
وذريتهم توظيفا ومتويال وتكرميا 
يليق بتاريخ أجدادهم ومستقبل 
أحفادهم كشعوب حولنا كسبوا 
اجلولة للرفاهيــة بعدنا، عليهم 
بالعافية، ولنا الصيت دون الغنى 
برصيد الكرامة واحلشيمة كماضي 
األجداد لم يبرز منهم )نصاب وال 
غشاش وال مختلس وال ساقط( 
ذلك وســامع مع كل جفن دامع 
حســرة ملا هو آت بسالمتكم يا 

عزوة الفزعة.

من املؤسف جداً أن تتصاعد 
حــاالت التذمر والتشــاؤم بني 
النــاس يوما بعد يــوم ويرجع 
السبب الرئيسي إلى غياب روح 
املســؤولية لــدى البعض ممن 
يفترض فيهم حمل األمانة التي 
تتمثل في مهمة التطوير واإلمناء 
والبناء لهذا املجتمع، وملا كان نهر 
اإلجناز ال يتوقف أبدا وأن التغيير 
احلقيقي يبدأ مــن الفكر فكلما 
حتســنت احلياة فذاك يعني أن 
أفكارنا تغيــرت نحو املزيد من 

اإليجابية.
هناك كتاب مهم جدا اســمه 
العقبات طريــق النجاح للكاتب 
)ريان هوليداي( يحمل مفاهيم 
مهمة جدا من شأن تطبيقها أن 
الفــرد واملجتمع ليصبح  يغير 
أكثر حكمة، وتأثيراً في صناعة 
النجــاح، وتعتمد فلســفة هذه 
املفاهيم على حتويل االنكسارات 
انتصارات وتغيير اإلحباط  الى 
إلى جناحات مستمرة  والعقبات 

ومتميزة، وهذا اإلجناز في حتويل 
احملنة إلى منحة يعني أن نبتكر 
العبقرية  املثابرة وأصول  فنون 
التي حتارب الكلل وامللل والفعل 

الالمنطقي.
إننا ننجح عندما نحول املواقف 
السلبية الكثيرة التي نواجهها في 
حياتنا اليومية إلى مواقف إيجابية، 
ألن األمــر ال يقتصر على كيف 
ميكن أن أرى أن هذا الشيء ليس 
سيئا، بل ان األمر سيتعلق برغبتك 
في اعتقاد أن هذا الشيء يجب أن 

يكون جيدا.
إننا بحاجة إلى أن نتعلم بدقة 
كيف نكون مبدعني ونســتغل 

الفرص.
يحدثنا التاريخ أن أحد امللوك 
أراد أن يعلم شعبه درسا ليغير 
لهم طريق مستقبلهم فقام بوضع 
صخرة ضخمة وســط الطريق 
املــؤدي إلى مدخــل املدينة، ثم 
اختبأ ليراقب ردود أفعال شعبه 
فرأى امللك الواحد منهم تلو اآلخر 
يأتي عند الصخرة ثم يذهب، بل 

ان بعضهــم في أفضل األحوال 
يحاول إزاحتها لكنه يستســلم 
لإلحباط ويغادر متذمرا دون أن 
يحاول فعل أي شيء حلل هذه 
املشكلة. وبعد عدة أيام أتى فالح 
فقير إلى املدينة فرأى الصخرة 
العظيمة فحــاول مرارا وتكرارا 
أن يدفعها خــارج الطريق دون 
جدوى، ثم خطــرت بباله فكرة 
فبحث فــي الغابة طويال ثم عاد 
بفرع شجرة كبير ونحته ليصبح 
رافعة ثم استخدمه فأزاح الصخرة 
العظيمة ووجد أسفل الصخرة 
نقودا ذهبية وحكمة تقول )عقبة 
الطريق هي الطريق، ال تنس أبدا، 
فإن داخل كل عقبة هناك فرصة 

لتحسني ظروفنا(.
هذا هــو الدرس الذهبي لنا 
اليوم فـــــال تصيبوا أنفسكم 
التذمر  باليــأس وال تشــتروا 
واإلحباط من لصوص الســوق 
الســوداء، فإن لكل مشكلة حل 

ولكل عويصة عالج. 

القيامة«،  »الظلم ظلمات يوم 
الظلم  الشرائع على مقت  اتفقت 
وخسته سواء كان مع اإلنسان أو 
احليوان أيضا، وهذه القاعدة ال 
تستثني أحدا من الناس ويشتد 
الوعيد على من استغل قوته أو 
مكانته أو سلطته في ظلم العباد 
وخير دليل على ذلك نهاية فرعون 
عندمــا جتبر وطغى، قال تعالى: 
)فانظر كيف كان عاقبة الظاملني.. 
يونــس: 39( وكذلك قصة ثمود 
عندما قال اهلل تعالى: )فتلك بيوتهم 
خاوية مبا ظلموا إن في ذلك آلية 
لقوم يعلمون.. النمل: 52(. فظلم 
العباد هو من أسرع موجبات الهالك 
والدمار للمجتمعات وفي التاريخ 
عبرات كثيرة على ذلك. واهلل ميهل 
عباده الظاملني مما يجعلهم يغترون 
ويبطشــون أكثر ويتمادون في 
الظلم ولكن يجب أن يعلم كل ظالم 
أن له يوما ال يخلفه إذ قال اهلل عز 
وجل: )وال حتسنب اهلل غافال عما 
يعمل الظاملون إمنا يؤخرهم ليوم 

تشخص فيه األبصار« إبراهيم.. 
42(. وقال تعالى: )وسيعلم الذين 
ظلمــوا أي منقلــب ينقلبون.. 
العديد  الشــعراء: 227(. وهناك 
من آيــات اهلل الدالة على حترمي 
الظلم حيث إنــه يعتبر معصية 
أشد من غيرها من املعاصي ألن 
الظلم غالبا يقــع على اآلخرين 
الذين ال يســتطيعون االنتصار 
على الظالم ولكن اهلل سينصرهم 
ولو بعد حني. والظلم هو ســبب 
احملن والفنت والهالك والبالء في 

هــذه الدنيا وكم من أقوام طغوا 
فعذبوا وأهلكــوا وكم من أناس 
أسرفوا في الظلم والطغيان فكانت 
نهايتهم الهالك واخلسران. ويؤثر 
عن معاوية ÿ أنه قال: أخوف ما 
أخاف من رجل ال يجد له ناصرا 
إال اهلل!!! فالسماوات تنفرج لدعوة 
إذا  )أمن يجيب املضطر  املظلوم 
دعاه ويكشف السوء.. النمل: 62(. 
أقوالهم وأفعالهم  فالعادلون في 
وأحكامهم ومعاملتهم مع اجلميع 
واملنصفــون لآلخرين حتى من 

أنفسهم فإنهم ميشون على نور 
بني الناس وأما الظاملون فهم في 
ظلمات ال يبصرون غير أنفسهم 
وال يحسون إال مبصاحلهم وال 
أكثر  يشــعرون باآلخرين. وما 
القصص في التاريخ عن الظاملني 
فهي خير دليــل على أن اهلل ال 
يفلتهم، قال تعالى: )وكذلك أخذ 
ربك إذ أخذ القرى وهي ظاملة إن 
أخذه أليم شديد.. هود: 102( لذلك 
ليأخذ اجلميع العبرة والعظة من 
األمم الســابقة فكل من جتبروا 
وطغوا وظلموا أهلكهم اهلل ونصر 
املظلومني، فنصيحتي لكل ظالم 
أن يتقي اهلل في نفســه ويترك 
الظلم والطغيان وليعلم أن دعوة 
املظلومني مستجابة وليس بينها 
وبني اهلل حجاب. اللهم أجرنا من 
الظلــم والظاملني واجعلنا بالعدل 
قائمــني وأنر لنــا طريق جنات 
النعيم وخاصــة أننا على أبواب 
شهر البركة وشهر الصيام وكل 

عام وأنتم بخير. 
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احذروها.. 
فإنها منتنة!

محمد عبداحلميد الصقر


