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شهر رمضان من الشهور املقدسة، ذو طابع خاص ميتلئ بالعديد من العبادات 
والطاعات التي يقوم بها املسلمون، فيظهر االلتزام أكثر من أي شهر آخر على 
مدار العام، ويعيش املسلمون فيه برغم اجلوع والعطش أجواء روحانية ساحرة 
حتى ان بعض من ال يصلي منهم يحرص على الصيام. ولذا حركت هذه املناسبة 
بعض استطالعات رأي املسلمني وغيرهم عن هذا الشهر الفضيل، وما فيه من 

خصوصية وأثر وممارسة وطبيعة العادات الدينية فيه.
تضمن استطالع رأي مركز بيو Pew Research Center الذي أجري على عينة 
من مسلمي الواليات املتحدة األميركية عام 2018 للتعرف على درجة قدسية ذلك 
الشــهر الفضيل ومظاهره، أن 80٪ من العينة أكدوا على صومهم خالل الشهر، 
وبنســبة أكثر من املواظبة على الصلوات اخلمس في اليوم والتي بلغت ٪42! 
وكذلك أكثر من ذهابهم للمســاجد أســبوعيا 43٪، بل ان قدسية الشهر دفعت 
النساء املســلمات إلى االلتزام بشهر رمضان من خالل الصيام )82٪( أكثر من 
ارتدائهن للحجاب معظم الوقت )43٪(، وفي نفس اإلطار أكد استطالع رأي آخر 
على نطاق دول في جنوب شرق آسيا، وجنوب آسيا، والشرق األوسط وشمال 
افريقيا، وجنوب الصحراء الكبرى، ووســط آسيا، وجنوب أوروبا الشرقية أن 
غالبية املسلمني يلتزمون بالصيام في نهار رمضان، بواقع تسعة من كل عشرة 

أفراد مبتوسط ٪94 - ٪99!
وفي استطالع آخر أجراه نفس املركز، والذي مت على أكثر من 38000 مسلم في 
جميع أنحاء العالم على مستوى 39 دولة، مت السؤال عن العبادات التي يقومون بها 
ويواظبون عليها خالل شهر رمضان، وقد اتضح أن 63٪ من املسلمني )املشمولني 
بالعينة( يؤدون الصلوات اخلمس بانتظام في اليوم خالل شهر رمضان، كما أن 
77٪ من املســلمني في تلك الدول يقدمون الزكاة في هذا الشهر الكرمي، وتصل 
تلك النســبة إلى 93٪ من املسلمني في جنوب شرق آسيا، وإلى 89٪ في جنوب 
آسيا، ولوحظ أن النسبة تقل في الشرق األوسط وشمال افريقيا لتصل إلى ٪79، 
وتصل إلى 77٪ في جنوب الصحراء الكبرى، أما أصغر نســبة فكانت في آسيا 

الوسطى بواقع 69٪، وفي جنوب وشرق أوروبا وصلت إلى ٪56.
أما االستطالعات التي أجريت على غير املسلمني فقد حاولت قياس معرفتهم 
بشهر رمضان، فمثال أجاب 52٪ من األميركيني غير املسلمني بشكل صحيح، بينما 
أجاب 18٪ منهم بشكل خاطئ، و30٪ جهلوا اإلجابة، مع مالحظة أن النسبة التي 
لديها معرفة صحيحة عن شهر رمضان من غير املسلمني تزداد مبرور الوقت.

لهذا الشهر الفضيل مذاقه اخلاص وحالة إميانية فريدة وقدسية ممتدة وعابرة 
للحدود وذات أثر بالنفوس سرعان ما يأتي ويغادر كلمح البصر، وكل عام وأنتم 

بخير، وتقبل اهلل منا ومنكم صالح األعمال. 

»اللهم إن بيتك عظيم ووجهك كرمي وأنت يا اهلل حليم عليم عفو رحيم حتب 
العفو فاعف عنا، آمني يا رب العاملني«.

 تلك هي دعوات مأثورات عند مشاهدة وزيارة البيت احلرام ودخول حرمه 
الطاهر الشريف لعمرة مباركة أو زيارة عابرة، أو موسم عظيم كرمضان املبارك، 
أو احلج األكبر، ترددها حناجر وألسن ضيوف الرحمن من كل فج عميق، على 

امتداد بعد ومسافات العالم اإلسالمي الشاسع.
وخالل العشر األواخر من الشهر الكرمي للعتق من النار رحمة اخلالق الرحيم 
والقاهر اجلبار ندعو اهلل أن يتقبل »دعوة خادم احلرمني الشريفني للدعوات 
الثالث للقمم الطارئة للتباحث بأوضاع العالم اإلسالمي والعربي األخيرة على 

أرض احلرمني الطاهرة«.
لنردد تلك الكلمات املباركة حول الكعبة املشــرفة بجوار بيته العتيق، لعل 
اهلل تعالى يلطف بنا وتنتصر أحوالنا ممن يتربصون بنا الدوائر بالذات ملن لهم 
حق اجلوار ملالهم من حقوق للدار وواجب اجلوار دون حتريضات، واعتداءات 

يومية مباشرة وغير مباشرة!
وال منلك كشعوب إسالمية عربية وأعجمية سوى أن نتوجه إلى اهلل بالدعوات 
أن يوفق خادم احلرمني الشريفني وإخوانه األفاضل الذين حضروا القمة املباركة 
بجــوار احلرم العظيم، ولهم منا دعوات مخلصــة صادقة )نعم الدعوة ونعم 
الداعي( لتحاشي مزيد من حروب النار وبعثرة الدمار ما بني قلوب أمة اإلسالم 
وثرواتها ومقدراتها وإرهاب أهلها مبيادينها، أو تلقي أخبارها ومتزيق حلمة 
بلدانها وشعوبها أكثر مما هو حاصل ألوطانها وشعوبها بتوحيد كلماتها ودحر 

مسببي فتنتها الكبرى ما بني حاملي شعيرة ال إله إال اهلل محمد رسول اهلل.
وباقي دياناتها الكتابية تاريخا وحضارة وجغرافيا تعني حدودها وبحارها، 
وثرواتها وبسط نفوذ اآلخرين عنوة عليها فنكررها كشعوب إسالمية وحدوا 
الكلمة وحزمة األمة وانبذوا الفرقة، وليكن عدو اهلل وعدوكم بآخر طوابيركم 
اإلنسانية إســالمية وديانات كتابية مؤكدة الهوية وما النصر إال من عند اهلل 

سبحانه بشهر رمضان املبارك آمني.

٭ باقة ورد.. إلى سيدي صاحب السمو 
األمير الشــيخ صباح األحمد، حفظه 
اهلل ورعاه، على كل ما يقوم به ليس 
فقط للكويت وأهلها بل لألمة العربية 
ومساعيه الكرمية لبقاء البيت العربي 
متالحما يدا واحدة.. اهلل يحفظك لنا 

يا والدنا وقائد اإلنسانية.
٭ باقــة ورد.. لكل رجال األمن وكل 
اجلهات املعنية ســواء أكان احلرس 
الوطني أو الدفاع أو الداخلية ملا قاموا 
الكويت  ومازالوا يقومون بــه ألمن 
وشــعبها واملقيمني عليها.. عساكم 
على القوة يا حصن الكويت.. وعيدكم 

مبارك.
٭ باقة ورد.. جلميع العاملني في قطاع 
األخبار بتلفزيــون الكويت على كل 
التغطيــات اإلخبارية التي حدثت في 
شهر رمضان ومواكبة األحداث العربية 
التطوير  والكويتية أوال بأول ومدى 
املالحظ لهذا القطاع.. يعطيكم العافية.
٭ باقة ورد.. للصحافة وكل العاملني 
حتت مظلتها على مجهوداتهم املتميزة 
الســتمرار متيز الصحافة الكويتية 
في جميع األحداث واألخبار ســواء 
على الصعيد السياسي واالقتصادي 
واخلارجــي واالجتماعــي والثقافي 
والفني وغيرها من تغطيات إعالمية 
وصحافية وإخبارية التي حدثت في 
الشهر الفضيل، ونقول لهم.. تقبل اهلل 

طاعتكم وعيدكم مبارك.
٭ باقــة ورد.. جلميع قرائي األعزاء 
لدفعكم لي ونقدكم البنّاء على مقاالتي 
مبا يثــري زاويتي بكلماتكم العطرة 
واملعلومات واملالحظات الثرية على ما 
أقوم بكتابته من سطور لكم وإليكم 

وأقول لكم.. من القلب.. شكرا لكم.
٭ باقة ورد.. ألهــل الكويت واألمة 
العربية ونقول لكم عيدكم مبارك وتقبل 

اهلل طاعتكم. 
مســك اخلتام: باقة ورد.. أهديها لكل 
أم وزوجة وابنة وابن شهيد عربي.. 
اهلل يصبر قلوبكم وتقبل اهلل طاعتكم 

وعيدكم مبارك.

في هذه الســنة نزل عمالن فقط 
يتحدثان عن سير إسالمية لشخصيات 

تاريخية!
ومــا يلفــت النظــر أن هاتــني 
الشخصيتني هما من الصوفية أو من 
أعتى رموزها على اإلطالق! وهذا اتفاق 

عجيب وفي زمن أعجب!
الشخصية األولى )احلالج( واألخرى 
)ابن عربي(، احلالج أعدم ألنه حكم عليه 
بالزندقة من علماء ومشايخ زمانه، وابن 
عربي كاد وجنا وما زال اخلالف عليه 

قائما حتى اآلن!
وهذه أمة قد خلت لها ما كســبت 
وعليها ما اكتسبت وحسابهم عند اهلل، 
وما أريــد قوله ملاذا في هذا التوقيت 
تخرج هذه الســير وماذا عما ورائها 
من نيات؟! وهل هــي دعوة للحلول 

ومن جديد؟!
إن هذه األمة بها ما يكفيها من البدع 
ولو كانت هذه البدع تضر بأصل الدين 
ملا بقي هــذا الدين صلبا مبن يحميه 

حتى اآلن وحتى تقوم الساعة!
وما يثيــر فضولي ليس ما حمله 
هذان املسلســالن من قيــم، ولكني 
فوجئت بقصص ال أثر لها على اإلطالق، 
كان مسلســل ابن عربي مبجمله في 
غناء ورقص وركز على حكاية والده 
علي بن عربي أكثر مما ركز على قصة 

محي الدين نفسه!
وكيف يتالقى عاشقان في رحاب 

ملكوت اهلل جل وعال؟!
وكان مسلسل احلالج اآلخر يتحدث 
عن اجلواري وصراعهن دون أن نعرف 

ارتباط قصة احلالج بذلك!
وفي املسلسل لم يتسن لنا أن نعرف 
احلالج منذ والدته ونشأته، حتى وصل 

ملا انتهى اليه؟!
فقط شاهدناه بطريقته ومريديه 

دون أن نعرف كيف نشأ!
املسلسالن لم ينصفا تاريخهما كما 

أراد كاتباه ومنتجاه!
هما فقط أكدا لنا كمشاهدين أن ما 

خفي كان اعظم مما ذكر!
وحلكايتهمــا خالف كان وما زال 

قائما.
2/1 كلمــة: )الرحمن على العرش 

استوى( )طه:  5(.
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الكويت  اعلن تلفزيــون 
الفطر  لعيد  البرامجية  خطته 
بيــان صحافي  املبارك عبر 
وزعتــه وزارة االعالم قبل 
يوم العيد بيوم واحد، والقارئ 
اجليد ملا تضمنه ذلك التصريح 
سيجد ان هذه اخلطة التي اعلن 
عنها التلفزيون هي ذاتها اخلطة 
املعتمدة منذ ربع قرن وأكثر 
مختصرهــا »برامج ولقاءات 
وسمرات وشوية مسرحيات 
وأفالم جديدة« كأن التلفزيون 
يعود الى الوراء عقدين ونصف 
العقــد مــن الزمــان ليكرر 
نفسه وأســلوبه وبرامجه، 
التلفزيون يرفض  بــل كأن 
االعتــراف انه دخل في زمن 
السيبراني وتنوعاته  االعالم 
وتبدالتــه وتبدل فهم ورغبة 
اجليل اجلديد، بالضبط كانهم 
طلبوا خطة برامج عيد 1994 
وقاموا بإعادتها اليوم في 2019 
وقاموا بتغيير اسماء البرامج 

واملقدمني.
>>>

تلفزيون الكويت الرائد في 
املنطقة، وسبب تفوقه كونه 

في البداية البد من معرفة 
ماذا نقصد بذوي االحتياجات 
اخلاصــة ومن هــم وما هي 
حقوقهــم؟ إذ أن هناك اتفاقا 
عاما علــى أن مصطلح ذوي 
االحتياجات اخلاصة يستخدم 
لتسمية مجموعة من األشخاص 
الذين ال يستطيعون ممارسة 
حياتهم بشــكل طبيعي دون 
تقدمي رعاية خاصة لهم نتيجة 
وجود قصور فكري أو عصبي 
أو حســي أو مادي، أو مزيج 
من هذه احلاالت بشكل دائم 
ويفضل استخدام هذا املصطلح 
بدال من مصطلح املعاقني. وقد 
املتحدة ذوي  عرفــت األمم 
بأنهم  االحتياجــات اخلاصة 
األشخاص الذين يعانون حالة 
دائمة من االعتالل الفيزيائي أو 
العقلي في التعامل مع مختلف 
املعوقات واحلواجز والبيئات 
مما مينعهم من املشاركة الكاملة 
والفعالة باملجتمع بالشكل الذي 
يضعهم على قدم املساواة مع 
اآلخرين. وقد خلق اهلل البشر 

تلفزيونــا حكوميا ليس ألنه 
انتاجا بل  او األغــزر  االول 
بســبب أفكاره وجتديده في 
أفكاره ومواكبته لكل زمن، ففي 
كل حقبة زمنية كان له شكل 
برامجي خاص، السبعينيات ال 
تشبه الثمانينيات وهكذا فلكل 
لها هوية خاصة  حقبة كانت 
وشكل مختلف وأسلوب مغاير، 
حتى عندما دخلت الفضائيات 
في أواسط التسعينيات تكيف 
التلفزيــون وصمم له هوية 
خاصة في تلك احلقبة من برامج 
ومسلسالت وحضور اعالمي 
التنافسية  بتلك احلقبة  يليق 
األلفية  الصعبة، ومع دخول 

على مســتويات مختلفة من 
الصحة والقدرات، وجعل كال 
منهم يحتاج اآلخر وال يجوز 
اســتخدام لفظ املعاقني ملا له 
من أثر سلبي عليهم. ويجب 
أن يحظــى ذوو االحتياجات 
اخلاصة بعناية صحية طبيعية 
كغيرهم من البشــر ملمارسة 
حياتهم الطبيعية، ولكنهم أكثر 
عرضة للخطر من غيرهم لذلك 
فهم بحاجة إلى متابعة حثيثة 
مــن ذويهم حيث إن أي أذى 
يتعرضون لــه قد يؤدي إلى 
إرباك العائلة بأكملها ويضعها 

اجلديدة تغير مســاره وان 
تباطأ التطور البرامجي قليال 
ولكنه كان مسارا يحافظ على 
هوية التلفزيون الكويتي، ومع 
دخول العقد االول من األلفية 
التلفزيون  اجلديدة اســتمر 
يقتات على ســمعته العريقة 
واستطاع املقاومة قليال ومعها 
حافظ على شكله وهويته، ومع 
دخــول 2010 كاد التلفزيون 
يفقد هويته وحضوره وشكله 
ولكنه عاد بتغيير شامل قبل 
5 ســنوات أعاد له هويته بل 
منحه هوية جديــدة بكونه 

»القناة العائلية احملافظة«.
>>>

حتت ضغط نفسي وعصبي 
وأحيانا مادي كبير. وكل ذوي 
االحتياجات اخلاصة يعانون 
من ضعف وال يجب افتراض 
أو تخمــني احتياجاتهــم أو 
مشــاعرهم والتصرف نيابة 

عنهم.
وال بد من مســاواة ذوي 
االحتياجات اخلاصة مع أقرانهم 
األصحاء باإلضافة إلى حقهم 
في التعليم والتأهيل والرعاية 
والتشغيل دون متييز طبقا 
ملا جاء في إعالن هيئة األمم 
املتحدة. وميتاز الكثير من ذوي 

اليوم لألسف  التلفزيون 
يعود الى االعتماد على تاريخه 
ويكرر نفسه بخطط برامجية 
تشــابه خطط 1994، برنامج 
تستضيف فيه ابطال اعمال 
وبرامج رمضان ومسابقات 
»على چم فيلم ومسرحية«، 
وكأن القائمني على التلفزيون 
تناسوا متاما أن مشاهد هذا 
 »Play list« العصر يضع الـ
اخلاصة به وفي الوقت الذي 

يناسبه.
>>>

التلفزيــون اليوم يفتقد 
عنصــر اجلــذب، ومع هذا 
يرتكب خطأ العودة إلى املاضي 
املوغلة بالتقليدية وهو امر آخر 
يبدو ان احدا ال يريد االلتفات 

اليه او تغييره.
>>>

توضيح الواضح: لشديد حبي 
لتلفزيــون الكويت كتبت ما 
كتبت لكوني أراه التلفزيون 
األكثر منافســة الستهداف 
شريحة املشــاهدين العرب 
احملافظني وهي شــريحة ال 

يجب االستهانة بها ابدا. 

االحتياجات اخلاصة بصفات 
ومواهــب جعلتهم يتفوقون 
علــى بعض األصحــاء مثل 
توماس أديســون الذي فقد 
سمعه في طفولته ولكنه قدم 
للبشرية االختراعات الكثيرة 
الكهربائي  مثــل املصبــاح 
والتلغــراف والكاميرا. لذلك 
البد من أن يحتضن املجتمع 
هذه الفئة ويقــدم لها كل ما 
حتتاجه واســتغالل املواهب 
التي يتمتعون بها فقد حرص 
اإلسالم على عدم حتقيرهم 
فقد عاتب اهلل تعالى ســيدنا 
محمد ژ في ســورة عبس 
ألنه جتاهل األعمى عبداهلل بن 
انتباهه  مكتوم وأعطى كامل 
إلى كبار املشركني الذين كانوا 
موجودين، فال فرق عند اهلل 
بني الناس إال بالتقوى، ولعل 
شخصا من ذوي االحتياجات 
اخلاصة مؤمن باهلل سبحانه 
وتعالى حق اإلميان أقرب إلى 
اهلل من شخص سليم مقصر 

في حق اهلل عز وجل.

انقضــى شــهر رمضان 
الفضيل بأيامه ولياليه املباركة 
بإميانيات الصوم وقيام الليل 
وتالوة القرآن وعمارة املساجد 
بأعداد كبيرة ال جندها في األيام 
العادية، وها نحن نســتقبل 
الربانية متمثلة بعيد  اجلائزة 
لقد كانت مبا  السعيد.  الفطر 
حتمله الكلمة من معني »رحلة 
إميانية صادقة« عاشها املؤمن 
املسلم برفقة كتاب اهلل واملناجاة 
مع اهلل عز وجل، مسك لسانه 
من الــزالت، والغيبة املقيتة، 
بالذكر  اللســان  إلى ترطيب 
واالستغفار والدعاء، إلى صلة 

الرحم والزيارات العائلية.
هذه الرحلــة اإلميانية في 
شهر رمضان يجب أن تكون 
رحلة مســتمرة ال تتوقف، 
تكون منهاج حياة للمسلم في 
التمعن باملعاني الكبيرة للشهر 
إلى اهلل عز  بالتقرب  الفضيل 

وجل ال بانتهائه تعود املمارسات 
السلبية وكأننا لم نستفد شيئا 
من مدرســة رمضان الدينية 
األخالقية. عندما أشير إلى ذلك 
فإن الهدف االسمى هو خلق 
الثابت على  شخصية املسلم 
دينه وهدي نبينا محمد ژ 
واالستفادة من العبر واألنشطة 
التي استقيناها من  اإلميانية 
الشــهر الفضيــل على مدار 

الســنة. هذا الضيــف الذي 
به  نستقبله كل عام ونخص 
بالزكوات والصدقات والتضرع 
إلــى اهلل عز وجــل ملضاعفة 
األجر والثواب يجب أال تنتهي 
بانقضائه، بل اتخاذه مثاال في 
إغاثة احملتاج والتعامل باخللق 

الرفيع، على مدار العام.
إن الســعادة التي عشناها 
في رمضــان ال توصف على 

الرغــم مما فيها من مشــقة 
الصوم الطويل، فما بالنا ونحن 

مفطرون.
وال شك أن أيام املسلم على 
مدار العام فيها من الروحانية 
والطمأنينة، حيث يعيش مع 
القرآن يوميــا وصيام ثالثة 
أيــام من كل شــهر وصيام 
االثنني واخلميس واإلبكار إلى 
صالة اجلمعــة والعمرة ومن 
املناســبات احلج وما يتبعه 
من عيد األضحى وما فيه من 
نســك وتضحية امتثاال ألمر 
اهلل عز وجل ومناسبات دينية 
مختلفة تتبعها، من عاشوراء 
إلى السنة الهجرية، إلى املولد 
النبوي الشريف جميعها جتعل 
املسلم في رحلة إميانية دون 
انقطاع، فما علينا إال اغتنام تلك 
الفرص لنعيش بخلق وتعاليم 
اإلسالم في جميع مناحي حياتنا 
يوميا وليس في رمضان فقط.

قضية ورأي

رمضان رحلة إميانية.. 
دون انقطاع

 libraheem@hotmail.comد.عادل إبراهيم اإلبراهيم

احلرف٢9

التلفزيون.. 
والعودة بالزمن

waha2waha2waha@hotmail.comذعار الرشيدي

ألم وأمل

حقوق ذوي 
االحتياجات اخلاصة

د.هند الشومر


