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حياد إيجابي

المواقف والتطلعات ووجهات النظر المنشورة
في هذه الصفحة وفي بقية مقاالت الرأي في كل صفحات
الجريدة تمثل أصحابها وال تتحمل «النهار» تبعاتها.

نفس عميق

املرأة الكويتية ومعادلة التنمية واألمن
يعتبر  16مايو يوما خاصا للمرأة الكويتية حيث اقرت
فيه الحقوق السياسية كاملة ترشيحا وانتخابا ،ولهذا فان
االحتفاء في هذا اليوم هو احتفاء بمسيرة المرأة الكويتية
في جميع المجاالت التنموية بما فيها المجال السياسي
والذي انطلق في بداية السبعينيات مع اولى المطالبات بتلك
الحقوق ،حتى اقرت في عام  .2005نعم هي مسيرة طويلة
ولكنها حافلة ،فهي مسيرة الكويت في البناء وتحدي البقاء
واالستمرار رغم جميع الصعاب ،بل اننا في الوقت الراهن
نحتفي في هذا اليوم ونحن نعيش اجواء اقليمية مضطربة
حيث تقرع طبول المواجهة مابين ايران من جهة والواليات
المتحدة األميركية من جهة اخرى ،تلك الحروب التي انهكت
المنطقة وحولتها الى منطقة لبيع السالح والتخريب والقتل
والتشريد وال�ج�م��اع��ات المتطرفة واالع �ت��داء على النساء
واألط �ف��ال وم �ح��اوالت ت�خ��ري��ب بنية المجتمعات العربية
والشرق اوسطية بمكوناتها العرقية المختلفة التي تآلفت
وعاشت جنبا الى جنب منذ مئات السنين .تلك الحقيقة
الصعبة تعيها الكويت ،وهي التي تعتمد مواقفها الدولية

مدينة الفحم

على التهدئة والوساطة والدبلوماسية والبحث عن حلول
ومخارج لهذه األزمات واستشرافها بوقت قبل وقوعها.
ذلك الواقع ،جعل جدلية ومعادلة التنمية واألمن ،احد ابرز
المعادالت التي البد وان يعيها ويجيدها العرب ،وتعتبر
التنمية المستدامة والتي تشمل النهوض والحفاظ وتطوير
األس ��رة ال�ع��رب�ي��ة م��ن جميع ال�ج��وان��ب ه��ي اف�ض��ل اس�ل��وب
المواجهات لتلك التحديات األمنية ،فأمن المنطقة العربية
يأتي ب��األس��اس م��ن خ��الل تطوير المنظومة التعليمية و
التعليم الحر ال��ذي يطلق للتفكير ك��ل ال�ط��اق��ات االبداعية
والخالقة ومن خالل النهوض بالمرأة كونها الالعب األساس
في خطط التنمية ،بل هي العامود الفقري الذي تعتمد عليه
ك��ل المجتمعات ف��ي تقدمها وت�ط��وره��ا بفعل التصاقها
بشكل فطري باألسرة ولكن ذلك االلتصاق ليس بالمفهوم
التقليدي القائم على الوظائف الخدمية اليومية ،بل بمفهوم
العناية بتدبير تلك الشؤون ومتابعة وتنشئة وتعليم اجيال
المستقبل .نحتفي بيوم المرأة الكويتية من خالل تعظيم
معادلة التنمية واألمن العربية.

د .هيلة حمد المكيمي

أستاذة العلوم السياسية
 -جامعة الكويت

mekaimi@hotmail.com

شمس األصيل

ُّ
التعلم من أنموذج عربي ناجح
ً
لننطلق ً مما حفره الفعل سابقا ف��ي ال��واق��ع ،ومما يحفره
ح��اض��را ،قبل أن ننتقل ال��ى مقتضيات المستقبل .ذل��ك أن
أحداث الواقع العربي تزخر بالدروس والعبر.
نحن هنا معنيون في الدرجة األولى بمحاوالت التغيير السياسي
الجذري من قبل جماهير شعبية كثيفة بمساعدة قيادية
المجتمع
فاعلة من قبل كتلة كبيرة متفاهمة من مؤسسات ً
المدني السياسية والنقابية ًوالمهنية .ولنقتصر زمنا على
السنوات ال�  8الماضية ومكانا على نماذج من أقطار الوطن
العربي .هنا لدينا أنموذجان متقابالن في الفاعلية والنتائج.
األول كان في ًّشكل مظاهرات جماهيرية مليونية
األنموذج ً
ًّ
ضمت أفرادا عاديين ومثقفين وأشكاال كثيرة من مؤسسات
المجتمع المدني المعارضة للحكم المستبد الفاسد .لكنها
افتقدت الى وجود قيادة واحدة تمثل جميع مكونات ذلك الحراك
الجماهيري وتنطق وتتصرف باسمه وترسم له نشاطاته
ًّ
اليومية ،وفي الوقت نفسه تتمتع بثقة غالبية أفراده وأفراد
المجتمع بصورة عامة.
غياب ذلك التنظيم القيادي ،القائم على أسس ثورية توافقية من
جهة وعلى تنظيم وتوافق ديموقراطي من جهة ثانية ،سمح
باختراق تلك الحراكات الجماهيرية ،وااللتفاف حول مطالبها،
وتأجيج الخالفات فيما بين مكوناتها ،ودس االنتهازيين
واالستخباراتيين في صفوفها ،ومن ًّثم ادخالها في ًّ
دوامة
العنف .فكانت النتيجة تغيير بعض أوجه ومؤسسات النظام
الفاسد السابق الذي كان يراد تغييره ،ولكن دون
المستبد ً
سقوطه كليا ،ومن األعماق والجذور والشمول.
وهكذا ضاعت فرص تاريخية الحداث تغييرات هائلة ،وبددت
انتكاسات مفجعة
تضحيات جماهيرية كبيرة ،لتنتهي الى ً
مازالت معنا الى يومنا هذا .ذاك كان أنموذجا من الماضي.
أما األنموذج الثاني فانه ماثل أمامنا في حراكين جماهيريين
هائلين في قطرين عربيين هما الجزائر والسودان .في هذه
المرة استوعبت مكونات الحراكين دروس التجارب التي
سبقتها ونجحت في ايجاد صيغة قيادية توافقية ،يبدو
تركيبتها واتخاذ قراراتها ،استطاعت
أنها ديموقراطية في
ً
أن تدمج بصورة ناجحة أفرادا وقوى تمثل األحزاب والنقابات
ًّ
والجمعيات واألفراد الملتزمين النشطين ،وبالتالي جعل الكتلة
الجماهيرية المليونية متفاهمة ومتناغمة يصعب اختراقها
أو االلتفاف حول مطالبها أو انهاكها وادخالها مراحل الملل
واليأس أو دخول االنتهازيين ضمن صفوف قياداتها.
شعور الجماهير بالثقة في تلك القيادة ،وبأنها تمثلهم ،وبأنها
لن تتخاذل عن التضحية معهم ان لزم األمر ،هو الذي ًيفسر
الهائلة على ابقاء جذوة التجييش مشتعلة يوما بعد
القدرة
ً
يوم وأسبوعا بعد أسبوع ،دون تراجع وال كلل وال يأس .وفي
كلتا الحالتين لم تنخدع الجماهير باألقوال دون األفعال ولم
تقبل الحلول الوسط المؤدية في النهاية الى ابقاء األوضاع

السابقة كما كانت عليه في الجوهر ،ولكن وراء أقنعة ًّ
مزيفة
ومكياجات خادعة.
في هذه المرة عرفت الجماهير أن التغييرات المجتمعية الكبرى
تحتاج الى نفس طويل وصبر واصرار وضغط تراكمي على
من يرفضون حدوث تلك ًالتغييرات.
األنموذجان يمثالن درسا للمستقبل ،وهذا الجانب هو ًّلب
موضوعنا .لقد كانت تجربة األنموذجين على المستوى
الوطني القطري ،فماذا عن المستوى القومي العربي ألمة
العرب ولوطن العرب؟.
ًّ
التفاصيل المملة بشأن األخطار والكوارث
الحاجة للدخول في
ً
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ًّ
البشري والعمراني الذي يعيشه الوطن العربي كله حتى ولو
بنسب متفاوته .ان الوطن العربي يواجه اآلن مؤامرة كبرى
من قبل بعض الدول ،وفي مقدمتها نظام الحكم األميركي
الحالي ،ومن قبل هجمة صهيونية يمينية متطرفة مترامية،
معقدة ومستميته.
يقابل تلك األخطار صراعات وتمزقات في الجسد العربي ،لم
يسبق لها مثيل في تاريخ العرب كله ،األمر الذي أنهك وأضعف
المجتمعات العربية وأوص��ل العمل القومي المشترك الى
تلك األخطار.
الحضيض في مقدار فاعليته للوقوف ًفي وجه ً
وألن مقدار الدمار واألخطار أصبح هائال ومتشابكا أصبحت
أي جهود وأي نجاحات على المستوى الوطني القطري غير
كافية النقاذ مايمكن انقاذه على المستوى القومي.
من هنا طرح السؤال اآلتي :هل يمكن االستفادة من نجاحات
األنموذج الثاني لخلق أنموذج ثالث مماثل ،ولكن على المستوى
القومي في هذه المرة؟ هل تستطيع بعض األحزاب وبعض
النقابات وبعض الجمعيات المهنية وبعض األفراد الملتزمين،
ممن وصفهم في السابق بعمق وثورية المناضل االيطالي
غرامشى ،هل يستطيع هؤالء أن يستجيبوا للتحديات التاريخية
الحالية الهائلة التي تواجهها األمة ،فيخلقوا نواة قيادة توافقية،
متعاضدة متناغمة ،محكومة باألسس والمنهجية الديموقراطية
في تركيبتها وعملها وقراراتها ،قادرة على كسب ثقة الماليين
من شباب وشابات األمة العربية ،مناضلة بسلمية الحداث
نجاحات تراكمية في الواقع العربي من جهة واليقاف ُّ
تمدد
االستباحة االستعمارية والصهيونية من جهة ثانية ،قادرة
مع الوقت وباستمرار على اجتذاب قوى جديدة وأفراد جدد
ًّ
لالنضمام الى تلك النواة لتصبح في النهاية كتلة تاريخية
نضالية تحارب بألف طريق وطريقة من أجل اخراج هذه األمة
من الجحيم الذي تعيشه الى نهضة عربية حديثة تستحقها؟
اليحتاج ال��وض��ع العربي ال�م��أس��اوي الحالي ال��ى مزيد من
التشخيص واأله��داف الحضارية المستقبلية ،بل يحتاج
ال��ى تبني األم��ة كلها لنماذج ناجحة فاعلة ف��ي بعض من
أجزاء وطنها.

د .علي محمد فخرو

وجهة نظر

حكومة الترى ..ال تسمع ..ال تتكلم
ان كل حكومة في العالم هي االدارة التنفيذية لبلدها ،وتتكون
من قيادة ووزراء متخصصين لتنفيذ خطط الدولة بأسلوب
تفاعلي نشط لتحقيق التنمية واالستقرار االقتصادي والسياسي
واالجتماعي وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص في المجتمع ،ومن
هنا يكون دور الحكومة وهمها خدمة المجتمع بكل طوائفه بكل
اجتهاد وحرص في تذليل الصعاب وتنفيذ الخطط الموضوعة
بكل أمانة بأوقاتها المحددة ويكون بقاؤها في االستمرار
مرهونا بنجاحها في تحقيق خططها الموضوعة بأوقاتها
المحددة ،وفشلها يؤدي الى ذهابها وايجاد البديل المطلوب
لتحقيق اهداف المجتمع .هذا كما هو موجود في دول العالم
من ممارسة الديموقراطية في تبادل السلطة لتحقيق اهداف
المجتمع .فماذا لدينا نحن في الكويت؟
الكويت بلد غني في موارده وطاقاته البشرية غير الموظفة
في تحقيق األه��داف المطلوبة والواجبة بسبب سوء االدارة
وتشبثها باالستمرار في عملها ولكنها لألسف التسمع وال
ترى حجم فشلها وال تؤمن باالنسحاب عند فشلها فهي

ً
تصر على االستمرار وال ترى أيا من األمور المهمة للبلد من
تدهور في مستوى التعليم والصحة والثقافة وجميع الخدمات
التي يحتاجها المجتمع .مشاكل عالقة ومتأخرة منذ زمن بعيد
من تنمية حقيقية وحل مشكلة االسكان والتركيبة السكانية
وما يصاحبها من احالل المواطن في كثير من األعمال التي
يقوم بها الوافدون والعمل الشفاف في األجهزة الحكومية
وتطبيق القانون والعدالة على الجميع بدون تمييز .هذه أمثلة
كثيرة على فشل الحكومة واالستمرار بخطورة الحالة المالية
واالقتصادية والبيئية والتعليمية والصحية والخدمية وعدم
التفكير الجدي في ايجاد البديل المالي واالقتصادي للنفط.
انها مأساة حقيقية تعصف بالوطن بسبب تعنت الحكومة
في عدم تقدير الوضع ومحاسبة النفس والصدق مع الوطن
بدل الالمباالة في السمع والرؤية لصرخة المجتمع الذي يطالب
بحكومة جادة في تحقيق أمنياته وامنيات ومستقبل أبنائه ،انه
مطلب مستحق من اصحاب القرار لتحقيق االهداف المتأخرة
والمطلوبة لهذا البلد المسكين الطيب .واهلل المستعان.

حامد السيف

مدينة جميلة محاطة بنعم الخالق وقبل عشرات السنين
تم اكتشاف الفحم على أرضها ليصبح الثروة الطبيعية
والمصدر األوحد للدخل ليغير مالمح المدينة التي ازدهرت
وبدأ النمو العمراني وتدفق المال والذي غير حال أهلها
من فقر وقسوة الحياة الى الغنى والترف ،ودارت عجلة
التنمية بمفهوم اقتصادي يتلخص بايراد يعتمد اعتمادا
كامال على بيع الفحم وبالمقابل يتم الصرف ببذخ على
بنود الرواتب والخدمات والتي تأخذ النسبة األكبر من
الميزانية .ومضت السنوات حتى تعود أهل المدينة على
النعم وتناسوا بأن النعم قد تزول ان لم يحافظوا عليها،
وفي أحد األيام بدأت األخبار تتناقل عن اكتشاف عالمي
لمورد جديد للطاقة أنظف وأرخص من الفحم حتى وصلت
هذه االخبار الى الرئيس والذي بدوره طلب من الجهاز
االستشاري اعداد تقرير حول رؤية مستقبل المدينة،
عندها انشق فريق الجهاز االستشاري الى فريقين كل
منهما قدم تقريرا مفصال للرئيس ومرفق مع كل تقرير
رسالة تلخص رأي الفريق االول والثاني.
رسالة ملخص تقرير الفريق االستشاري األول ما يلي:
«حسب المعطيات التي تم حصرها والمحادثات مع المدن
الشقيقة المنتجة للفحم وصلنا نحن ال��ى قناعة بان
منتج الفحم عليه طلب متنامي وال داعي للقلق ،وننصح
باالستمرار بمنهجنا االقتصادي الذي ترى أثره االيجابي
على المدينة وأهلها».
والرسالة من الفريق االستشاري الثاني تشير:
«تمت االستعانة بمكتب استشاري عالمي وت��م تأكيد
بزوغ نجم مورد جديد سيكون منافسا للفحم أكثر نظافة
للبيئة وأقل سعرا ،كما وتؤكد المعطيات بأنه خالل عشر
سنوات سيضعف الطلب العالمي على الفحم وسيكون
للمورد الجديد النسبة االكبر.
والتوصيات تشير بالقيام وبشكل فوري بالعمل على ايجاد

بدائل تقلل اعتمادنا على الفحم وتنويع مصدر الدخل».
التقريران لكل منهما تبعاته على مستقبل المدينة ،وقد
اختلف الجهاز االستشاري بسبب اخالف النظرة فمنهم
من ينشغل بالمدى القصير الذي يرى نجاح المدينة اليوم
غير مكترث بما يخبئه المستقبل ،وآخ��رون لهم نظرة
بعيدة تركز على استدامة النعم ،وتجد أشد من يعارض
التغيير هم االعضاء الذين يمس هذا التغيير مصالحهم
ومصالح داعميهم من اصحاب النفوذ.
تم تسليم التقريرين وترقبت اللجان توجيهات الرئيس،
فهل سيقرر اكمال مسيرة المدينة على االسلوب التقليدي
الذي تعودت عليه ويساند هذا القرار دفاع مستميت من
أصحاب النفوذ والتجار على ابقاء الحال كما هو عليه
فسياسة البذخ تخدم مصالحهم؟ أم سيأمر بالتغيير
وي��دع��وا لصناعة منهج اق�ت�ص��ادي ج��دي��د يضمن بقاء
المدينة بقوتها االقتصادية بعيدا عن االعتماد على الفحم؟
عزيزي ما رأيك أنت؟

نأخذ نفسًا عميقًا،،،
ضرورة
وقرر رئيس المدينة اعتماد التقرير الثاني وأكد ً
ايجاد البدائل للدخل لتحقيق رؤية أكثر استقرارا .هذا
القرار هو نقطة البداية لرسم استراتيجية جديدة تربط
كل االعمال واالنجازات المستقبلية لخدمة هذه الرؤية
وتحقق أهدافها عبر المدى القصير والمتوسط والطويل،
وأج �م��ل م��ا ق ��ام ب��ه ال��رئ �ي��س ب ��أن ب ��دأ ال�ت�غ�ي�ي��ر ب��اخ�ت�ي��ار
الرموز القادرة على قيادة هذه المرحلة كما وأكد على
العمل على رفع قدرات العنصر البشري ودوره في بناء
مستقبل المدينة ،وأنشأ جهازا خاصا يتابع صناعة
األجيال وتزويدهم بسالح العلم والخبرة الذي يمكنهم
من قيادة المدينة وس��الح القيم واالخ��الق ال��ذي يضمن
تحقق مصلحة المدينة.

جمال الحمود

Twitter/Instagram: JAlHumoud

قلم صدق

الحرب الدولية في الخليج
تكمن أهمية دول بحر الخليج في أنها من أكبر ال��دول
في العالم تصديرا للنفط ،وهي أساس المنظمة الدولية
للنفط «أوبك» ،كما أن أكثر من  40%من نفط العالم يمر
بمضيق هرمز آخر معبر بحري للخليج .وأيضا تتميز
ّ
اإلسالمي بمذاهبه المتنوعة،
دول الخليج بأنها منبع الدين
وفيها األماكن المقدسة لكل المسلمين ،كما أنها دول
مرتبطة بتاريخ حضاري مشترك يعود الى عصور ما قبل
الميالد ،ومن هذا الملخص الشديد نعي ما يحوم حولنا.
الجميع ي�ت�ح��دث ح��ول ال�ح��رب ال�ق��ادم��ة ف��ي الخليج بين
ال��والي��ات ال�م�ت�ح��دة االم�ي��رك�ي��ة وال�ج�م�ه��وري��ة االس��الم�ي��ة
االي��ران�ي��ة وام�ك��ان�ي��ة ح��دوث�ه��ا م��ن ع��دم��ه وت�ص�ع��د بعض
الصحف االميركية التابعة والمؤيدة للوبي الصهيوني
في أميركا وتوعد بحرب قادمة قريبة ال محالة ،بعكس
الواقع السياسي والعسكري وتقارير البنتاغون التي تلمح
فيه الى عدم خوض الواليات المتحدة ًغمار الحربً نتيجة
للتبعات والخسائر المحتملة اقتصاديا وعسكريا ،حيث
أن الساسة والعسكر واث�ق��ون ب��أن ال�ح��رب ليست لعبة،
كذلك من الجانب االيراني صرح العديد من قادة الجيش
االيراني عن استعدادهم لخوض الحرب ان وقعت ،وبينت
التقارير المصورة حجم االستعداد وقوة الردع الموجودة
لدى الجيش االي��ران��ي ،وفي نفس الوقت بشكل مباشر
وصريح تحدث المرشد األعلى وقائد القوات المسلحة
اية اهلل األعلى السيد علي الخامنئي بعدم وقوع الحرب
في هذه الفترة ،مما يدل على قراءة مميزة للوضع القائم

ً
ً
ً
ً
عسكريا وسياسيا واقتصاديا ،فمن الواضح جيدا للمتابع
حرب بين الطرفين ليست برغبة من قادتهم،
بأن حدوث
ٍ
اذن من هم الذين يريدون الحرب؟ ،وما هي أهدافهم؟
والتقارير األجنبية حول من
بعد انفجار ميناء الفجيرة
ً
قام بفعل ذلك تتضح الرؤية جيدا ،وفي مقاالت سابقة
طرحنا رؤيتنا حول دور اسرائيل في االحداث العسكرية
والسياسية في منطقتنا وكيف تسعى لتجيير وتفعيل
االح ��داث لمصلحتها .ن�ع��م ،ه��دف اس��رائ�ي��ل ال�ح��ال��ي هو
زيادة الفجوة الخليجية االيرانية لتستغل ذلك في تنفيذ
مخططاتها بشكل جيد ،هي نظرية «فرق تسد» .الكيان
الصهيوني عمل بشكل متواصل وعلى مدى السنوات
السابقة من أجل تفرقة المسلمين عن بعضهم لكي ال
المنطقة،
تقوم لهم قائمة وحتى ال يجد من يردعه في ً
وبدأ بسياسة تفكيك الدول العربية وجيوشها بدءا من
العراق ومصر واألردن وسورية ،ويريد االنتهاء بتفعيل
االس��الم �ي��ة ف�ي�م��ا ب�ي�ن�ه��ا .وف��ي
م�خ�ط��ط ع� ��داء ال �ش �ع��وب ً
السنوات السابقة ركز جيدا على كيفية تفرقة الخليج عن
من يستقبل تلك
العراق واليمن واي��ران ،ولألسف هناك ً
المخططات بصدر رحب إننا ،ال نتهم أحدا ولكن المجرم
ٌ
واحد وواضح ،وهو الكيان الصهيوني اسرائيل ،فبقليل
من المتابعة لصحفه وقنواته سوف ندرك ما يقوم به من
ً
تحركات الشعال الحرب في المنطقة مستغال األحقاد
التي زرعها في قلوبنا وعقولنا.
وهم الحرب قد يصبح حقيقة ما لم نوقف من يتالعب بنا.
@BOHUSSINALQATAN

حمد صالح القطان

محطات

مسلسالت الدمار الرمضانية
شهر رمضان المبارك من أفضل الشهور عند اهلل لما له
من خصوصية في العبادة والصيام ولكن ما ان يبدأ هذا
الشهر الفضيل حتى نرى الكم الهائل من المسلسالت
الخليجية والعربية التي تتهافت عليها ًالقنوات الفضائية
وه��ي مسلسالت هابطة وسخيفة ج��دا وال تنتمي الى
مجتمعاتنا الخليجية والعربية وهي مجتمعات كانت ومازالت
مجتمعات محافظة على عاداتها وتقاليدها.
إن َم� ْ�ن يشاهد ه��ذه المسلسالت يشعر ب��ان المجتمع
الخليجي عبارة عن مجتمع منغمس في المخدرات والسكر
والجنس وهذه هي رؤية المسلسالت التي يكتبها كتاب ال
نعرف حتى اسماءهم وال من أين جاؤوا ًولم نسمع حتى
بهم ،كل ما يكتبه عبارة عن حشو معتقدا انه يكتب قصة
واقعية عن المجتمع الذي يعيش به وهي في الحقيقة ال
تمت الى الوقع بصلة وان كل ما يكتبه هو من بنات أفكاره.
إن هذه المسلسالت ال يشاهدها اال االطفال والمراهقون
من الجنسين فهم يشاهدون هذا االسفاف وقلة االدب في
الحوار والدعوة إلى الرذيلة والسكر والكذب.
أي ثقافة ه��ذه؟ ومن أين ج��اءت لنا هذه الثقافة؟ هل هذا
الكاتب جاء بها من منزله حتى يعممها على المجتمع كله؟
لماذا ال تكون مسلسالتنا اليوم كالمسلسالت القديمة
الجميلة والرائعة؟ تلك المسلسالت التي إل��ى اآلن تذكر
وتقدم ونراها وكأننا نراها ألول مرة من جمال المضمون
واالح �ت��رام ف��ي ال�ن��ص وال��دع��وة ال��ى االخ��الق م��ن التعاون

واحترام الكبير والحفاظ على هوية البلد وحب الوطن ،هل
هذا صعب علينا ان نجد مسلسالت تحببنا في وطننا
كالمسلسالت التي كنا نشاهدها بهذا االسلوب
وديننا
ً
عندما كنا صغارا نرى أجل األف��الم والمسلسالت التي
تعرض إلى اآلن كانت تحترم عقول المشاهدين
مازالت
ً
ً
كبارا وصغارا وحتى المسلسالت الكارتونية كانت تعلمنا
نطق اللغة العربية بالطريقة السليمة وتعلمنا الكثير من
احترام الناس لبعضهم ومساعدتهم وان الخطأ هو خطأ
والصح هو الصح ،وكنا ال نريد ان نقوم من أماكننا ،أما
اآلن فإن ما يعرض يعلم االطفال والمراهقين كلمات غير
الئقة وقلة االدب وعدم احترام الشخص الكبير مع التساهل
في نشر المخدرات والكذب والسرقة وغيرها من الجرائم.
اهلل يرحم مسلسالتنا القديمة ومنها «االبريق المكسور»
و«السندباد» و«افتح يا سمسم» و«درب الزلق» ًو«ليالي
الحلمية» و«بين القصرين» كانت مسلسالت جدا رائعة
يعجز كتاب هذا الزمان عن أن يقدموا مثلها رغم توافر
االمكانات الضخمة والهائلة واالالت الحديثة والميزانيات
الثرية جدا وباالخير يقدمون لنا مسلسالت تافهة سخيفة
أغلبها ص��راخ وب�ك��اء وض��رب ودع ��وات ال��ى ال�ك��ذب على
االه��ل ،والمصيبة الكبرى الدعوة الى طريق الرذيلة بكل
جرأة وسكوت االم على ابنتها وتشجيعها مقابل اعطائها
بعض المال ...هل هذا من عاداتنا وتقاليدنا وديننا؟! ما
لكم كيف تحكمون!!
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