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هذه حكمة تكتب مبــاء الذهب ورمبا قالوا 
على نفس الســياق: «من تدّخل فيما ال يعنيه 
ســمع ما ال يرضيه»، واملعنى واحد، وقد قال 
املولــى عز وجل: (وال تقف ما ليس لك به علم، 
إن الســمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه 
مسؤوال) «اإلســراء: ٣٦»، وهذا مصداق لقول 
النبي ژ «من حســن إســالم املرء تركه ماال 
يعنيه» وهذه املثل الرصني يعجب كل عاقل ألنه 
ميثل بالنسبة له منهج حياة، وسلوكا مستقيما 
يسير عليه، ولكنه ال يعجب بعض الناس ممن 
دأبوا على التدخل فيما ال يعنيهم فيفتشون في 
خصوصيات الناس بغير وجه حق، ويتصيدون 
في املياه العكرة، ويجعلون من هذا األمر شأنا 
يخصهم، وهي عادة سيئة تضر بصاحبها أكثر 
من إضرارها باآلخرين، فاملكر السيئ ال يحيق 
إال بأهله، ولو شغل املرء نفسه بعيوبه ملا فتش 
في عيوب غيره، هؤالء الناس هم من يقال لهم 
الطفيليون وهي تسمية الئقة تناسب سلوكهم 
وتصرفاتهم غير السوية، والتدخل في شؤون 
الغير قضية يعاقب عليها القانون وقد شغلت 

املجتمع والتزال.
والواقع أن هذه النوعية من الناس جتر لنفسها 
مشاكل هي في غنى عنها، وكلما جعل املرء نفسه 
في منأى عن مشــاكل الناس وخصوصياتهم 
زاد احترام وتقدير النــاس له، إن التدخل في 
شؤون الغير إمنا يقصد به تصيد أخطاء الناس 
وهو محرم شــرعا، ثم انه تصرف ال أخالقي، 
فعدم تدخلك في شــؤون الغير واجب عليك ال 

تفضال منك.
وقد ثبت أن هؤالء الناس يعانون من اضطرابات 
نفسية واجتماعية غير سوية، مع ضعف الوازع 
الديني والثقافي في سماتهم الشخصية، وهم ال 
يؤمنون بأن اخلصوصية حق للفرد، وال يعنيهم 
هذا األمر شــيئا، وقد قال النبي ژ أيضا: من 
اطلع في بيت قوم بغير إذن ففقئوا عينه فال دية 
له، ولكن الفضوليني يعطون ألنفسهم احلق في 
تتبع خطوات الناس ومعرفة أحوالهم والتدخل 
في شــؤونهم وأدق تفاصيلهم، وسبحان اهللا 
أكثر من يعيب الناس ويفتش عن العيوب أهل 

العيوب، وهللا در محمود الوراق، حيث يقول:
ال تلتمــس مــن مســاوي 
ســتروا مــا  النــاس 

فيهتك اهللا سترا عن مساويكا
واذكر محاسن ما فيهم إذا ذكروا

وال تعب أحــدا منهم مبا فيكا
وقال الرجل الصالح مالك بن دينار: إذا رأيت 
قساوة في قلبك، ووهنا في بدنك، وحرمانا في 
رزقك، فاعلم أنك تدخلت فيما ال يعنيك، وعندما 
ُسئل لقمان احلكيم عن أي عمله أوثق في نفسه 

قال: تركي ما ال يعنيني، ودمتم ساملني.

مبناسبة معرض الكتاب سأتكلم عن إحدى 
هواياتــي وهي القراءة، فرغــم ازدحام احلياة 
وسرعة وتيرتها، إال أنني أحرص على أن يكون 
للقراءة حظ مــن يومي املزدحم. أنا هنا أقصد 
القراءة الهادفة والعناوين املنتقاة، وليس ما نتلقاه 
من وسائل التواصل االجتماعي. في حال حلي 

وترحالي القراءة تالزمني.
«البالء الشديد وامليالد اجلديد»، هذا عنوان 
لكتاب قرأته حديثا في إحدى سفراتي وهو ألخينا 
فايز الكندري، وهنا أنوه للقارئ الكرمي باستغالل 
أوقاتك في القراءة، واجعلها دائما ضمن جدولك، 
وليس شيئا عابرا. حيث إنني دائما أنتقي كتابا 
من مكتبتي قبل السفر للقراءة، ووقع االختيار 
على هذا الكتاب الذي كان ينتظر الدور كغيره 
على أرفف املكتبة وقد أهدتني الكتاب إنســانة 
عزيزة على قلبي، فهي قبل أن تهديني الكتاب 
أهدتني ما هو أغلى منه، أســأل اهللا أن ميدها 

بالصحة والعافية.
من طبيعتي عندما أقرأ كتابا أدون الفوائد منه، 
أو عبارات أعجبتني، وبعض األحيان أخلصه، 
ألستسقي منه ما يرجع علي بالنفع. بل بعض 
الكتب أقرأه أكثر من مرة، وذلك إما ملا يحتويه 
من فوائد جمة، أو لغزارة أسلوبه وصدق معانيه، 
وذلك بال شك يتطلب من القارئ أن يقرأ الكتاب 
بتمعن. أترككم مع بعــض العبارات التي تبني 
عمق الكاتب وصدقه بنقل إحساســه، فدعونا 
نبحر ببعض ما ذكره أخونا فايز الكندري من 
كتابــه الذي يتألف من ٥٠٠ صفحة وقد ذكرت 

الصفحة لكل مقولة بني قوسني.
ال يجب علي أن أقول كل ما أعرف، لكن علي 
أن أعرف كل ما أقول (١٣). كم هو مؤلم أن حتارب 
األعداء نيابة عن األمة، فتحاربك األمة نيابة عن 
األعداء (٧٠). فالعلم شيء وامتثالي ما تعلم شيء 
آخر متاما، أدركت أننا نحتاج لسنني طويلة في 
ترويض أنفسنا بالعلم الذي قضينا أعمارنا في 
جمعه (١٧٥). لقد أقنعوهم أن التخلي عن القوة 
شهامة واالستســالم سالم وبذلك جنحوا في 
كســر كل قوة تقف أمامهــم حتى ال يبقى من 
ميلكها إال هم (١٧٦). يقولون كن متسامحا كن 
مهذبا كن مساملا، لكنك حني تتأملها مليا فستجد 
معناه احلقيقي كن جبانا كن خوارا كن خاضعا 
(١٧٧). املعلومة لم تتغير لكن عني القارئ هي التي 
تغيــرت، القلب هو الذي اختلف (١٩٣). الضيق 
والسعة في قلب اإلنسان وليس في سعة املكان 
(٢٢٨). لقد اختلفت عندي كل تعاليم اإلســالم، 
أصبح لونها أزهى، وشذاها أزكى، وطعمها أحلى 
(٢٣١). إن كان الظالم ينسى فاملظلوم ال ينسى 
(٢٥١). أكون ســيدا في كوخي وال أكون خادما 
فــي عمارتك (٣١٦). هناك أمور نحتاج أن نغلق 
أعيننــا لنراها جلية (٣٥٢). ذكرت ذلك للفائدة، 

وتشجيعا للقراءة الهادفة، فنحن أمة اقرأ.
نسأل اهللا أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا مبا 
علمنا وأن يزيدنا علما ويجعلنا هداة مهتدين.

مبشــاعر من احلزن واألسى 
الكويت أحــد رجاالتها  ودعــت 
األوفياء، إنسان سبق زمانه، ليس 
كنجم المع لإلعالم الكويتي فقط، 
بل ومؤسس للعمل اإلعالمي بشكله 
الراقي، يوازيه التميز الكبير في 

حقل السياحة والترفيه املتطور.
إنه القيــادي البارع، والوزير 
األسبق محمد السنعوسي، (رحمه 
اهللا) الذي عمــل مخلصا لوطنه، 
لكن بكل أسف ترصد له حاسدوه 
ليوقعــوا به ويهزمــوه ومينعوا 
عنــه لقمة العيــش احلالل وهم 
شــامتون! رغم أن بعضهم كانوا 
متنفذين يدركون إمكانياته ويهابون 
مواجهته، وفي النهاية فإنها إرادة 
اهللا بأن يرحل هذا الشــامخ بعد 
مداهمة األمراض املتنوعة له ليدركوا 
قرب نهايته مؤخرا بعد أن فضحهم 
بالصندوق األسود صناعة الزميلة 
«القبس»، وكانت إرادة اخلالق أن 
يهــزم بحياته أمام املرض، ليقف 

اجلبناء ينتظرون قرب مماته!
نستودعك اهللا يابوطارق وعظم 
اهللا أجر الكويت فيك، وألســرتك 
الكرمية مثلها، وعزاؤنا أنك رائد 

شامخ حتى بوفاتك.

حزنت على رحيل الوزير األسبق 
أكثر  السنعوسي، وحزنت  محمد 
ألنني كنت أنتــوي أن أكتب عن 
ذلك العمالق والسوبرمان ومجمع 
املواهب، والشجاع واجلريء خالل 
حياتــه، كنت أضرب به املثل حني 
أســأل عن مواصفات الوزراء أو 
إليهم عمل وطني، كان  من يوكل 
دائما اسم محمد السنعوسي (رحمه 
اهللا) النقطة التي في آخر السطر ال 

جدال بعدها.
ما مييز أبا طارق أنه كان ثائرا 
على كل القيود واألعراف، فإذا وضع 
هدفا أمام عينيه، واقتنع بجدواه، 
يكرس لتنفيذه كل قواه، لقناعته بأن 
في عقل وقلب كل إنسان مسؤول 
مساحة، حتب اخلير للوطن وللبشر 

وهذه املساحة هي ملعبه.
كان (رحمه اهللا) ميلك العديد من 
املواهب، اختار منها ما يقربه لقلوب 
الناس فبدأ مع بداية التلفزيون وبدأ 
خلف الكاميرات فأبدع، ثم أمامها 
فأقنع، لــه كاريزما وقبول، أحبه 
اجلميع فأجابوا دعوته، طلب رفع 
علم الكويت على كل بيت، بالعيد 
الوطني، فلبست املباني حلة قشيبة 
بألوان العلــم، وأصبحت فكرته، 
رحمه اهللا، «تعليق األعالم» أيقونة 
األعياد، وانتقلت لكل اخلليج، وال 
ننسى فكرته بإنشاء فرقة شبابية 
تعزف وتغني املوروث الشــعبي 
وتؤدي الرقصات الشــعبية بلون 
حضاري، فكانت «فرقة التلفزيون» 
جنحت جناحا واسعا حتى وصل 
جناحها الى قاعة هيئة األمم املتحدة، 
فغنوا ورقصوا عند منابرها، كذلك 
أفكاره في مشروع شوبيز الترفيهي 
والذي أدى جناحه الباهر إلى اغتيال 
املشروع، أما إبداعه الغريب فكانت 
فكرة إنشاء أول فندق في «قرية 
اجلهراء» مكان ال ميلك أي مقومات 
للسياحة أو أي مراكز مالية، قرية 
بعيدة عن العاصمة، فكانت املفاجأة 
جناح املشروع جناحا نافس أكبر 
فنادق العاصمة، إنه مشــروع لم 
التفكير  يجرؤ أحد على مجــرد 
فيه «كموقع»، إنه اإلبداع واجلرأة 
واحلس التجاري، إنه فقيد الوطن 
محمد ناصر السنعوســي املبدع 
بفطرته، الوفي بوطنيته، الرؤوف 
بإنسانيته، اختير وزيرا لإلعالم 
الفارس الذي امتطى فرسه  فكان 
لينطلق بها، وألن للنجاح أعداء فقد 
تكالبوا عليه خوفا من جناحه املعتاد، 
فلم يستقر في منصبه، وهذا هو 
حال املبدعــني في وطني، نحبهم 
ونقدرهم ولكن ال نقف معهم، ومن 
غريب املصادفــة أن تاريخ وفاته 
هو ١٥ نوفمبر وهو بداية انطالق 

تلفزيون الكويت.
رحمك اهللا أبا طارق رحمة واسعة 
وأسكنك فسيح جناته، ونسأل اهللا 
العلــي العظيم أن يعوض الكويت 

برجال أمثالك.

بالسجن، وثكل بابنه اآلخر متوفى في 
مقتبل عمره.

ال أنسى عندما هاجمه بعض أعضاء 
مجلس األمة بعبارات قاســية جدا لم 
حتترم شيباته، ولم تقدر له إجنازاته 
الوطنيــة، ولم يكــد ينتهي من هذه 
االبتالءات، حتى داهمه املرض اللعني.
لكنه فطن مبكــرا في توثيق كل 
منجزاته وجتاربــه ومواقفه وآرائه 
ضمن إصداراته التي ســجلها بقلمه 
الرشيق، ومنها تفاصيل أحداث صنعها 
قدماء تلفزيون الكويت، حتى مشاعره 
الدينية وثقها بلســانه بالطائرة عند 
عودتــه زائرا من زيارة اإلمام الرضا 

گ في «مشهد» املقدسة.
غيابــه عن املنصب الرســمي لم 
يحجبه عن النــاس عبر الفضائيات 
واملنتديات مشخصا وناقدا ومتمنيا 
اخلير والصــالح واإلصالح لوطنه 

ومواطنيه في حب متبادل!
عن أمير املؤمنني اإلمام علي گ: 
«يا بني عاشروا الناس عشرة إن غبتم 
حنوا إليكم، وإن فقدمت بكوا عليكم».

جنودا مسخرين محبة فاعلة إلجناز 
تلك الفعالية وذاك االستقبال لكأس 

العالم ٢٠٢٢.
مهمــا كتبت عما شــاهدت من 
فيديوهــات وتقارير مبا مت إجنازه 
لتلك البطولة تعجز السطور بالوصف 
والكتابة لتلك القوة التي تعمل على 
مدرا ٢٤ ســاعة وفق جدول زمني 
ومخطط يشمل كل صغيرة لكي ال 
يجعل في هذا االحتفال وتلك البطولة 
أي ثغرة نفاجأ بها أثناء البطولة، نرفع 
لكم القبعة يا شعب «# متيم _املجد».

مسك اخلتام: ألف مبروك لقطر 
قيادة وحكومة وشعبا، ونسأل اهللا 
أن يتمم عليكم ذلك العرس الكروي، 
ومن تقدم إلى تقدم يا شــعب «# 

متيم _املجد».

هو صدور قرارات جديدة من اللجنة 
اإلقليمية لشرق املتوسط في اجتماعها 
األخير رقــم ٦٩ املنعقد في القاهرة 
وهي قرارات حتــث الدول األعضاء 
على وضع نظم وخطط لتعزيز الصحة 
من بينها تشــجيع النشــاط البدني 
للتصدي لعوامل اخلطورة لألمراض 
املزمنــة وهو التــزام تنموي يجب 
أن تلتزم بــه الدول من خالل خطط 
متكاملة متعددة التخصصات واحملاور. 
ويحدث اخلمول البدني بسبب اجللوس 
لفترات طويلة ومتواصلة ودون حركة 
وهو ما يؤدي إلى اإلصابة باألمراض 
املزمنة مثل الســكري وزيادة الوزن 
والسمنة وكذلك قد يؤدي إلى اإلصابة 
باالكتئاب واأللزهامير ويزيد فرص 
تطور ســرطان الرئة واحلل الوحيد 
لتفادي كل هذه األمور هو النشــاط 
البدني واحلركة املستمرة. ويجب أن 
يعمل اجلميع كل في موقعه لتشجيع 
النشاط البدني ومحاربة اخلمول البدني 
حلماية أفــراد املجتمع من األمراض 

املزمنة غير املعدية.

اللغة العربية فقد افتقر للقيم األخالقية 
ألن مصدرها القرآن الكرمي وعليه مات 
الدين في قلبه، فعندما سألت عائشة 
رضي اهللا عنها كيف كان خلق النبي 

ژ، أجابت: كان خلقة القرآن.
إننا لسنا ضد تعلم اللغة اإلجنليزية 
فهي من الضرورة ألمور دنيانا اليوم، 
وإمنا مرفوض رفضا باتا اســتبدالها 
بلغتنا العريقة أو استخدام مصطلح من 
مصطلحاتها في الكالم، فاألمم القوية 
العظيمة في صناعة حضارتها جترم ذلك 
الفعل وتعتبره انتهاكا للثقافة والقيم 
وصناعة اإلنسان، ولذلك وجب على 
أفراد املجتمع اليوم وخاصة الشباب 
حديثــي العهد الزواجــي أن يوقنوا 
خطورة ذلك األمر واالعتدال في األمور 
التربوية، وليعلموا أن التمدن والرقي 
ليس باندماج اللغات والثقافات وإمنا 
بأصاله اللغة والثقافة والعرق، فإن هذا 
النوع من الظواهر هي سبب البالءات 
التي يبتلى بها الناس آخر الزمان، ومنها 

تكاثر شرار الناس.

التصوير داخل السجون ليلتقي مع 
املسجونني البسطاء يحتضنهم رأفة 
بإعفائهم  الناس عليهم  ليترحم  بهم، 
من ديونهم البسيطة فيتقدم هو أوال 

بالتبرع املالي ليتم اإلفراج فورا.
رغم جديته فهو سريع االبتسامة 
والضحك من قلبه، كان يعيش بالصبر 
اجلميل هموما قاسية، فقد مت التعريض 
له واتهامه مبشــاريعه السياحية في 
البدع وفي سليل اجلهراء، وجرجر بني 
قاعات احملاكم، حتى حكم على ولده 

لكم يا أهل قطر بقيادتكم.
قطاعات احلكومة والشــركات 
اخلاصة واألجهــزة األمنية والقوة 
الشعبية جميعهم تكاتفوا واحتدوا 
حتت قيادة «# متيم _املجد» ليكونوا 

عام ٢٠١٦. إن األلــم هو أن مثل تلك 
التقارير تضــل الطريق وتذهب في 
غيابات اجلب والنســيان بدال من أن 
يتلقفها املتخصصون، أما األمل فهو 
أن تصل الرســالة إلى من يتحملون 
املسؤولية وأقسموا على حتملها بأمانة 
وإخالص وشرف من أجل تنمية شاملة 
محركها الرئيسي هو الصحة والعافية 
وفقــا للهدف الثالث من أهداف األمم 

املتحدة للتنمية املستدامة.
ومن امللفت واجلدير باحلديث عنه 

بالظاملني»(التوبة: ٧٤)، واخلباال هي فساد 
الفكر والعقل فيورث الطفل اضطرابا 
يشبه اجلنون، فتختلط عليه األمور 
فال يعرف التفرقة بني الصح واخلطأ 
فتندثر األصوليات عنده، ويأتي األهل 
مبررين ســلوكيات أبنائهم تبريرات 
عقيمة، فعن عمــر بن اخلطاب ے
قال: «ال تعلمــوا رطانة األعاجم، وال 
تدخلوا على املشــركني في كنائسهم 
يوم عيدهم: فإن السخطة تنزل عليهم. 
وقالوا زمان «لــو أردت أن تقتل 
شعبا ما، فعليك أوال أن تقتل لغته»، إن 
اللغة العربية هي أصل اللغات وهي لغة 
القرآن الكرمي فإن افتقر الطفل لتعلم 

واألدبي، ومنها «بكرات» فيلم الرسالة، 
هكذا يستقبلنا عندما نلتقي كأعضاء 
في رابطة الصداقة الكويتية - اإليرانية، 
فهو رئيسها، بعد وفاة الرئيس األسبق 
املرحوم د.عبدالرحمن العوضي ثم وفاة 
املرحوم الوجيه عبداملطلب الكاظمي.

برامجــه التلفزيونية ال تنســى 
بتلقائيتها الفكاهية ومضامينها البناءة 
التي تنتقد املظاهر املزعجة للناس في 
الطرقات واملتنزهات، إلى ابتداع املكافآت 
املالية مقابل صيد الفئران املزعجة، إلى 

أشاهد ما يتم من ترتيبات وجتهيزات 
في الدولة الشقيقة قطر اخلاصة لكأس 
العالم ٢٠٢٢ ميتلئ القلب فرحة وبهجة 
لهذا التطور وذلك التقدم في سرعة 
اإلجناز واالبتكار لذلك احلدث، هنيئا 

واملراهقني وهي مســؤوليات ال تقل 
أهمية عن جــودة التعليم في أجواء 
مدرسية معززة للصحة من أجل أجيال 
أصحاء ال يتحملــون أعباء اخلمول 
البدني والسمنة وزيادة الوزن والتدخني 
وما يترتب عليها من أمراض مزمنة.

البدني  التصدي للخمول  ويجب 
بالسرعة املمكنة في ضوء مؤشرات 
معدالت االنتشــار املوثقة بالتقارير 
املنشورة على موقع منظمة الصحة 
العاملية حيث كان أحدثها للكويت في 

الرسول ژ: «من كان يحسن أن يتكلم 
بالعربية فال يتكلم بالعجمية فإنه يورث 

النفاق».
يقول أحد احلكماء، الرطانة تورث 
القرآن  اخلباال، واخلباال مذكورة في 
الكرمي في قوله تعالى: «يا أيها الذين 
آمنــوا ال تتخذوا بطانــة من دونكم 
ال يألونكــم خبــاال ودوا ما عنتم قد 
بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي 
صدورهم أكبر قد بينا لكم اآليات إن 
كنتم تعقلون» (آل عمران: ١١٨)، وفي 
قوله تعالى: «لو خرجوا فيكم ما زادوكم 
إال خباال وألوضعوا خاللكم يبغونكم 
الفتنة وفيكم سماعون لهم واهللا عليم 

أحبته الناس ليس لشهرته ألنه وزير 
أو انه من أسس تلفزيون الكويت وقاد 
اإلعالم الرسمي، بل ألنه رجل «ترابي» 
متواضع، يعيش هموم الناس ويحدثهم 
بلغة بسيطة يخلط فيها بني الفصحى 
«العتيقة»  الكويتية األصلية  واللهجة 

دون تكلف وال مجاملة. 
ففي الذي في قلبه على لســانه، 
بلباقة وحســن العشرة، في صغرنا 
بالليل نشــاهده في التلفزيون، وفي 
الصباح نرافق املرحوم الوالد إلى سوق 
اخلضرة باملباركية، فيؤشر الوالد قائال: 
شوف هذا أبو السنعوسي يتجول بني 

الباعة واملشترين.
زاملته كوزير في احلكومة ٢٠٠٦، 
وملست منه اجلدية، وميله للحسم ضد 
التردد، ويدافع دفاعا مســتميتا عن 
مواقفــه وآرائه باألدلة، يحب اجلمال 
واألناقة والدقة، لكن دون تكلف وال 
مبالغة، هكذا في ملبسه في املناسبات 
املختلفة، ومع ضيوفه في بيته املرتب 
بتنسيق رائع، حيث يحتفظ مبكتبته 
التي يخزن داخلها حصاد عمره الفني 

أيام قليلة وتنطلق بطولة كأس 
العالــم ٢٠٢٢ لكــرة القــدم والتي 
تســتضيفها قطر خالل الفترة من  
إلى ١٨ ديسمبر ٢٠٢٢،  ٢٠ نوفمبر 
التاريخ  هذا احلدث يعد بصمة في 
العربي حيث إن قطر تعد أول دولة 
عربية في الوطن العربي تقام عليها 
بطولة كأس العالــم لكرة القدم بل 
أيضــا تعد قطر ثاني دولة في قارة 
أسيا بعد كوريا اجلنوبية تستضيف 
تلك البطولة، وها نحن ما بني ٢٠٠٢
و٢٠٢٢ تنير قارة أســيا مرة أخرى 
القدم متوهجة ببطولة  بنجوم كرة 

كأس العالم ٢٠٢٢ لكرة القدم.
لست كروية وال من عشاقها ولكن! 
العربي  احلدث يخص شيئا للوطن 
العربي، فكلما  وباألخص اخلليــج 

يعد اخلمول البدني وتداعياته على 
الصحة أحد عوامل اخلطورة لإلصابة 
باألمراض املزمنة غيــر املعدية مثل 
القلب والسرطان  السكري وأمراض 
وقد شــد انتباهي في أحد التقارير 
املنشورة على موقع منظمة الصحة 
العاملية عن الكويت أن املؤشرات تدق 
ناقوس اخلطر ويجب أن تكون منطلقا 
لبرنامج وطني شامل متعدد احملاور 
لتشــجيع النشــاط البدني وتطبيق 
اســتراتيجية حديثة في هذا الصدد 
محددة األهداف والغايات. وإنني أدعو 
إلى االهتمام بالنشاط البدني سواء من 
الوزارات أو مؤسسات املجتمع املدني 
أو القطاع اخلاص حلماية اجلميع من 
األمراض املزمنة غير املعدية ومن ثم 
تخفيف العبء االقتصادي على الدولة.
وال ننسى البيئة املدرسية، حيث 
تتحمل وزارة التربية مسؤوليات تنموية 
وصحية من حيث النشــاط املدرسي 
والتوعية الصحية املبنية على احلقائق 
العلمية والدراسات وحماية الطلبة من 
التسويق غير املسؤول ألغذية األطفال 

من األمور التربوية التي باتت محط 
قلق يهدد أمن املجتمع الثقافي الناجت 
عن التقليد االجتماعي أو باألحرى داء 
اجتماعي التواء ألسنة الغالبية من أبناء 
املجتمع واستبدال لغتهم باألجنبية، فقد 
أصبحنا في أحوال سيئة ونحن نتعامل 
مع الصغار بلغة اجنليزية صرفة، فأي 
إعاقة تربوية تعتلي أبناء املجتمع اليوم 
وخاصــة اجليل اجلديد، فإن حتدثت 
ألحدهم ال يفقه العربية مثلما اإلجنليزية 
وال تستطع أنت املتصل بالتفاعل إال 
باللغــة اإلجنليزية مراعــاة لظروف 
الطفل الذي بات مشوش الفكر وغير 
متزن في السلوك تعتليه فوضى في 
مشاعره الداخلية، فمن حق الطفل أن 
يتكلم بلغته األم وإال فقد هلك ألن لغته 
ليست أي لغة إنها اللغة العربية أصل 
اللغات، كم من طفل اليوم ال يستطيع 
التعبير باللغة العربية وال حتى بلهجته 
البسيطة، يعتليه اخلجل والعجز عند 

تفاعله مع الكبار.
فعن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال 
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