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في مقالت���ني متتاليتني كتب الزمي���ل العزيز ماضي اخلميس 
منتقدا نوعية القراء الذي���ن يعلقون على مقاالت كتاب الصحف 
اليومية خاصة بعد نشرها في مواقع الكترونية وكيف ان أولئك 
القراء املعلقني يتخفون خلف أسماء مستعارة وكيف ان تعليقاتهم 
تتجاوز حدود النقد الى اإلساءة الى كاتب املقالة، ووصف اخلميس 
معلقي االنترن�ت بأنه�م »خفافي���ش الظالم« وانهم مجموعة من 

العابثني.
وأختلف مع العزيز ماضي اخلميس اختالفا كليا حول رفضه 
املطلق آلراء قراء اإلنترنت س���واء كتبوا بأسمائهم الصريحة أو 
تس���تروا خلف اسم مس���تعار، وذلك من منطلقني منطقيني أوال 
أنني أعتقد أن لكل شخص على وجه األرض احلرية في التعبير 
عن رأيه حتى ولو كان رأيه يتعدى نقد فكرة املقالة إلى املساس 
بش���خص كاتبها، ثانيا لقناعتي بأنه وكما أن من حقك ككاتب أن 
تطرح رأيك عالنية وفي مساحة نشر رسمية في صحيفة يومية 
فمن حق قارئ اإلنترنت أو املعلق في املواقع اإللكترونية أن يقول 
رأيه، وهو القارئ الذي ليس لديه نافذة سوى هذا املربع الصغير 
للتعليقات، ومن حقه أن يقول ما يشاء سواء أعجب تعليقه الكاتب 
أم ل���م يعجبه، وافق هواه أم لم يوافق، مدحا كان تعليقه أو ذما، 
تناول فكرة الكاتب بالنقد أو حتى تناول شخصه فهذا رأيه والبد 

أن نستمع إليه حتى ولو كنت ككاتب تعتقد أنه خطأ.
 الكاتب الصحافي وفي كل احل���االت ميلك األفضلية في كون 
صحيفة يومية منحته زاوية يقول عبرها ما يش���اء وفي أي يوم 
يشاء ويتناول أي شيء يشاء وينظر على خلق اهلل كيفما يشاء، 
ومن هنا فال يجوز ألي كاتب أن يستكثر على قارئ إنترنت عابر 
أن يلقي برأيه فيه ومبقالته بتعليق ال يتجاوز ال� 50 كلمة وأيا كان 
تعليقه ومهما كان رده قاسيا. يقول اإلمام الشافعي »من كتب فقد 
استهدف« فمتى ما أطلقت مقالتك ككاتب ووقعتها باسمك فاعلم 
أنك وضعت نفس���ك هدفا لكل اآلراء وكل عني وقعت على مقالتك 
فم���ن حق صاحبها التعقيب والتعليق ونقدك، وكما أنه من حقك 
أن تطرح نفسك كاتبا فمن حق أي شخص أيا كان عمره أو توجهه 
أو مذهبه رأى في مقالتك أنها متسه من قريب أو من بعيد أن يرد 
ويعلق عليك بالطريقة التي يراها مناسبة، فأنت لم تستشره في 
كتابة مقالته ولم تراع رأيه أو حتى تستطلعه، وعليه فليس من 
حق أحد أن يحجر على قراء اإلنترنت تعليقاتهم حتى وإن كتبوا 
حتت أسماء مستعارة وقاموا بشتم الكاتب )رغم أنني أعلم يقينا 
أن األمر ال يصل إلى حد الش���تم كون كثير من املواقع تراعي هذا 
األمر وتقوم بتنقيحه(، فاملهم هنا هو أنه قال رأيه بك أو بكتابتك 

وأما مسألة أن رأيه أعجبك أم لم يعجبك فهذا موضوع آخر.
ونحن ككتاب صحافيني دائما ما ندعو إلى حرية التعبير، وما 
ردود وتعليقات قراء اإلنترنت التي يرفضها الزميل ماضي اخلميس 
إال جزءا من حرية التعبير الت���ي ندعو لها، أم ان حرية التعبير 
تعني الكتاب فقط وال تعني اآلخرين من القراء املعلقني، بل أرى 
أنها تعني اجلميع وتشملهم كلهم وأولهم قراء اإلنترنت الذين ال 
يجدون نوافذ يتنفس���ون خاللها سوى اإلنترنت. واستغربت أن 
كاتبا قام مبقاضاة موقع »اآلن« اإلخباري قبل أشهر ألن التعليقات 
تلت نشر املوقع ملقالته وجد بها سبا وقذفا، ولم يكن حريا بالكاتب 
»الداعي إلى احلرية« أن يحاول احلجر على اآلخرين آراءهم عبر 
استخدام تكييف تهمة السب والقذف، ومع احترامي له ولرؤيته 
ولكيفي���ة تعاطيه مع ما تعرض له من هجوم بعض القراء إال أن 
أولئك القراء لم يفعلوا ش���يئا سوى أن عبروا عن رأيهم مبقالته 
كل على طريقته. في النهاية الكتاب يفترض أن يكونوا أصحاب 
فكر، وحملة رسالة، ودعاة حرية، وأن تتسع صدروهم للجميع، 
ال أن تضيق بتعليقني أو ثالثة لم يكن هدف أصحابها معهما بلغت 
قس���اوة تعليقهم سوى أن يقولوا رأيهم في مقالة شخص تطرق 

ألمر رأوا أنه ميسهم.
Waha2waha@hotmail.com

من الواضح أننا 
ندرك كأش����خاص 
وجماعات أن هناك 
مفاهيم وسلوكيات 
قد تبدلت بعد الغزو 
الصدامي املكروه في 
أما قبل   ،1990/8/2
ذل����ك ف����إن األمور 
كانت على ما يرام، 

بل إن الكويت جتمع اجلميع حتت مظلتها 
واجلميع ي����رون أنها املالذ اآلمن لهم وقد 
كان����ت الكويت مس����ؤولية أجيال ما قبل 
الغزو وما بعد الغ����زو، إال أن الكثير من 
أبناء الكويت انزلقوا في طريق صدام الزلق 
الذي صنعه لهم، فذلك الش����خص املفسد 
كان يؤمن بفرضية »فرق تسد« بدأها في 
العراق وجنحت معه فأصبحت كاملنجل 
الذي يحصد العشرات من رقاب األبرياء بعد 
هالكه وال تزال طاحونة هذه الفتنة تدور 
برحاه����ا في العراق وهذا هو بالضبط ما 
كان يريده صدام املقبور وقد صرح به علنا 
قبل الهجوم األميركي على العراق إلسقاطه، 
حيث ق����ال في إحدى خطبه ملجموعة من 
الضباط »إن الع����راق خلطة كيميائية ال 
يعرف س����رها إال أنا« أي مبعنى أن هذه 
اخللطة الكيميائية ستكون قاتلة في حالة 
عزلي من رئاسة العراق وقد حدث ما توقعه 

بعد عزله من قبل 
الق����وات األميركية 
عام 2003، ولكن مبا 
أن الشعب العراقي 
قام مرغما بابتالع 
طعم فتنة صدام، 
إال أننا في الكويت 
لدين����ا عقول تفكر 
وحتلل وتستنتج 
وتبحث عن أساس املشكلة، فأساسها هو 
صدام نفسه وطريق احلقيقة واضح لدى 
كل كويتي، إذ إن شعب الكويت هو شعب 
واحد، فال سنة وال شيعة وال بدو وال حضر، 
ب����ل إن كل كويتي عليه أن يدرك متاما أن 
أي تفكير يقوده الى االلتفات الى الفتنة 
أحمق، ألن رصاصة اجلندي العراقي في 
الكوي����ت لم تكن مبرمج����ة عل قتل ناس 
وترك آخرين بل إنها مبرمجة على قتل كل 
كويتي يري����د أن يدافع عن وطنه واليوم 
كلنا مجب����رون على أن نفهم أكثر من أي 
وقت مضى أنه ال توجد لدينا كويت غير 
هذه الكويت، كما أن كل ش����خص يسعى 
إلى إثارة الفتنة أو التصرف بهمجية ضد 
أمن واستقرار الكويت فإنه بهذا التصرف 
يسعى بصورة غير مباشرة خلدمة صدام 
املقبور وأتباعه الذين أوصلونا إلى هذه 

املرحلة املتوترة في تاريخ الكويت.

هل نح���ن بحاجة إلى 
ميزان خ���اص، لنصل به 
إلى املعادلة الناجحة، في 
أنفسنا ومع  عالقاتنا مع 
اآلخرين؟ إليكم هذا احلوار 
ب���ني صديقني،  الذي دار 
إلى  ومحاول���ة للوصول 

النتيجة الصحيحة لهذا املفهوم.
>>>

� تخيل يا صديقي.. البعض منا يبخل على 
نفسه باالهتمام واحلب في كثير من املواقف، 
على الرغم من أنه كرمي مع اآلخرين في نواح 

شتى، الى حد الشعور بالسذاجة.
� هذا الش���عور يأتي باختيارنا.. أليس 

كذلك؟
� نعم، وأحيانا ترى نفسك تقوم بدور 
الش���معة، وعندما ت���ذوب احتراقا وترى 
كيف يتالش���ى أثر وجودك ش���يئا فشيئا 
أمام عينيك، تبصر بعني العقل فتدرك أنك 
قد أخطأت بقيامك به���ذا الدور، ولو كنت 
كاملصباح مضيئا بذاتك، وتضيء ملن حولك 

كان األفضل لك.
� وكثير منا يبح���ث عن أن يقوم بدور 
املدفأة، كي مينحهم ال���دفء واألمان، أمام 
صقيع األلم والوح���دة واخلوف، وحينما 
يتحول اخلشب والفحم إلى رماد وينتهي 
مفعوله، يرحل كل م���ن كان يلتم حولها، 
بعد أن تركت في نفوس���هم الدواء وتركوا 

بجوفها الداء. 
� لذل���ك البد لنا أن ن���وازن في العطاء 
واحلب بني العالقة مع الذات وعالقاتنا مع 

اآلخرين.
� قال لي أحدهم يوما ما ناصحا: ال تفرغ 
كل ما في كأس���ك، في آنية اآلخرين، اترك 

نصفا منه لك، والنصف 
اآلخ���ر ال تس���أل هل من 
ستعطيه يستحق هذا أم 

ال يستحق.
� صحي���ح.. هذا كالم 

منطقي.
� واملهم هو أال جتد في 
نفسك أسى أو ش���عورا باإلحباط جتاه ما 

تقدمه للبشر حينما ينكرون أو ينسون.
� كلن���ا يحتاج إلى الدعم واملناصرة في 

هذه احلياة.
� حينم���ا تق���ف حت���ت الش���مس ضع 
قبعتك على رأس���ك، ألنه لن يشعر بشدة 
حرارتها ولهبها سواك، بيدك حتمي نفسك، 
وبذلك س���تتمكن من املواصلة في حماية 

اآلخرين.
� أتساءل أحيانا.. ملاذا إذن تغيب صورتي 
بعض األحيان عن أذهان من أحبهم؟ أليس 
هم األقرب لي، والبد أن يش���عروا بآالمي؟ 

وأحتاج إلى وقوفهم بجانبي؟
� عندما تعطيهم حقهم هم أيضا في احلب 
والتقدير، سيبادلونك باملثل ورمبا يقدمون 
لك املؤازرة ومن التضحيات أكبر مما قدمته 
لهم، املهم أن نحافظ على قلوب من نحبهم، 
وأال نخسرهم ونحن في خضم مشاغلنا في 
احلياة، ألنهم كالزيت للمصباح الذي لواله 

فلن نضيء. 
� أعتقد أننا بحاج���ة إلى تغيير بعض 
من قناعاتنا، ونضع امليزان أمامنا، لنوازن 
بني العطاء واحلب ألنفسنا وألحبابنا وملن 

حولنا.
� نع���م.. وعندها س���تمتلئ رضا جتاه 

احلياة.. صدقني.
Falcom6yeb@yahoo.com

عندما أرى املغفور له الشيخ عبد اهلل السالم كم أغبط الذين كانوا حوله 
والذين عاصروا زمنه ألنني أجده رجال بسيطا رغم أنه حاكم وكانت الكويت 
في عهده في أوج عصر النهضة واألمور ميسرة واحلالة طيبة، وكان من ضمن 
إجنازاته خالل فترة حكمه والدة مولود اسمه »الدستور« حتى لقب هذا الرجل 
البسيط ب�»أبو الدستور«، هذا الدستور الذي نفتخر بوجوده بيننا وكل يوم 
نتذكرك يا أبا الدس���تور الن »الذي خلف ما مات« ألنه في عهدك كانت والدة 
أبي القوانني وهو الدس���تور ونتعهد أمام اهلل بأننا سنحافظ عليه ونحميه 
ألن هذا املولود عزيز علينا ومن شخص أعز، وكنت شخصيا من احملظوظني 
ولي شرف أن أدرس مادة القانون الدستوري عند الفقيه الدستوري األستاذ 
د.عثمان عبد امللك الصالح املبيض رحمه اهلل وكم حببنا هذا الش���خص في 
هذه املادة حتى انه كان يغضب لو فتحنا الدال بدل ضمها عند نطقنا بكلمة 
الدستور )وكم أمتنى أن ينتبه خصوصا أعضاء مجلس األمة عند النطق بها( 
وكان يقول إن الدستور يقبع فوق الهرم القانوني وأنه أبو القوانني وبعدها 
يرطن باللغة الفرنس���ية، رحمك اهلل يا أس���تاذي الفاضل وهو سليل عائلة 
تعش���ق العلم والتعليم حيث إن شقيقته الفاضلة األستاذة مرمي عبد امللك 
الصالح املبيض أول مدرسة كويتية وفعال »بيضتوها«، رحمهم اهلل جميعا، 
ويتكون الدس���تور من 183 مادة ويتألف من خمس���ة أبواب ومن خصائص 
الدستور الكويتي أنه مكتوب وجامد وأمتنى أن تقوم وزارة التربية بتعليم 
الطالب وبشكل مبسط الدستور الكويتي ومبادئه حتى يزرعوا فيهم حب هذا 
الدس���تور واحملافظة علية وعلى هذه املكتسبات والتي في أيامنا هذه هناك 
أبواق حتاول التعدي على الدستور ونقول لهم إنه ليس فقط خطا أحمر بل 
ان���ه ملك للجميع وال يخص حاكما فقط دون محكوم أو بالعكس بل انه من 
صور التعدي على الدستور تهميش دور السلطة التشريعية )مجلس األمة( 
والتطاول عليها وجتنيد وسائل االعالم املريضة لزرع بذرة مريضة في قلوب 
املواطنني بأن دور مجلس األمة فقط دور تأزميي وليس دورا تنمويا أو النيل 
من بع���ض أعضائه ونقول لهم )صه( وعلية تبنت كتلة التنمية واإلصالح 
االقتراح بقانون بتجرمي كل من طالب بحل مجلس األمة حال غير دستوري 
وخيرا فعلت رغم انه ليس هناك هذا املصطلح وهو احلل غير الدستوري ألن 
احلل ميلكه فقط األمير ولم تنص مواد الدستور على احلل غير الدستوري 
بالرغم من ذلك هن���اك خفافيش الظالم تطالب بهذا احلل البدعي بل انه من 
داخل املؤسسة التشريعية احلالية وفي فترة احلل السابق كان هناك عضو 

بهذا املجلس يطالب بهذا احلل البدعي.
وأمتنى من مقدمي هذا االقتراح إضافة كلمة »كل من طالب بالتعدي على 
الدستور وذلك بحل مجلس األمة حال غير دستوري وذلك عن طريق القول 
او..ال���خ« ألن هذا األمر يعتبر تعديا على الدس���تور مبجرد التفكير فيه فما 
بالك لو كان عن طريق التصريح، وهناك بعض الكتاب ولألس���ف الش���ديد 
يتهجم���ون على هذا االقت���راح ونقول لهم »أص.. وال كلمة..ألن الدس���تور 

للجميع حاكم ومحكوم«.
almatara28@hotmail.com

جتربة الغزو الصدامي للكويت عام 1990 كان جتربة قاسية ومؤملة 
للجميع، وبشكل خاص للكويت والعراق اللذين فقدا الكثير من أرواح 
األبرياء إضافة إلى اخلسائر املادية الهائلة والدمار الكبير في البنية 
التحتية والتراجع عن ركب احلضارة لكال البلدين، فكالنا بال ش����ك 
ضحية ذلك العدوان الهمجي للمقبور صدام حسني ونزواته العسكرية، 
واليوم ونحن منر بالذكرى التاسعة عشرة لتلك التجربة األليمة علينا 
أن نراجع حساباتنا مع جارنا »اجلديد � القدمي« بشيء من العقالنية 

وبعيدا عن التعصب.
من حق العراقيني أن يسعوا خلالص بالدهم من قيود الفصل السابع 
وان يعملوا على إعادة بناء بلدهم من جديد، ومن حقنا أن نتمس����ك 
بتعويضاتنا ونصر على تنفيذ جميع قرارات مجلس األمن قبل خروج 
العراق من هذا القيد، ولكن أليس من واجبنا أيضا أن نقف مع العراق 
اجلديد كونه بلدا عربيا مس����لما تربطنا بشعبه روابط الدين والدم 
والقربى، وأال نتعامل مع التزامات العراق جتاه الكويت مبنطق حاد 
إما أبيض أو أسود، فهناك دائما مساحة رمادية واسعة ميكن التحرك 
خاللها والوصول إلى حلول وسطى ترضي اجلميع. وفي اعتقادي إن 
مسألة االنتهاء من ترسيم احلدود البحرية والبرية بني البلدين أهم 
بكثير من مبلغ التعويضات، والعراقيون إذا كانوا غير قادرين على 
دفع التعويضات كونها تشكل عبئا اقتصاديا كبيرا اليوم، فما عذرهم 

في عدم االنتهاء من ترسيم احلدود حتى اآلن؟
تس����لمت الكويت حتى اآلن ما يزيد على 13 مليار دوالر من قيمة 
التعويض����ات التي تقدر بحوالي 25 ملي����ارا، وفي ظل هذه الظروف 
العاملي����ة اجلديدة علينا أن نعيد التفكير جديا في إيجاد طرق بديلة 
الستيفاء باقي التعويضات كإسقاط جزء منها واستبدال اجلزء اآلخر 
باستثمارات طويلة املدى وغيرها من احللول، املهم أن يتقدم االخوة 
في العراق بخطوة جادة في مس����ألة ترسيم احلدود وإزالة التعديات 
على األراضي الكويتية حتى نستطيع أن نتقدم نحن بخطوتني، إذ ال 
ميكن أن يستمر الوضع بهذه الصورة ومن مصلحة البلدين أن تكون 

العالقات بينهما قوية وجيدة ليستقر اجلميع وترتاح املنطقة.
 دعم العراق اجلديد كدولة دميوقراطية حتكمها املؤسسات يهمنا 
في الكويت أكثر من غيرنا، فهو ضمانة لنا لعدم تكرار تلك التجربة 
مرة أخرى، والتعويض����ات املادية ينبغي أن تكون آخر ما نفكر فيه 
إذا أردنا اخلير ملستقبل البلدين، فما خسرناه من ذلك االحتالل أكبر 
بكثير من مبلغ التعويضات عشرات املرات.  على الرغم من أن الكويت 
س����اهمت بشكل كبير في حترير العراق، وس����اهمت أيضا في إغاثة 
الش����عب العراقي، وس����اهمت في عودة العالقات بني البلدين وقامت 
بإعادة فتح س����فارتها في بغداد في فترة حرجة وخطيرة، إال أننا ال 
ن����زال جنهل أهمية الدور اإلعالمي ومواجهة األكاذيب التي حتاول أن 
تظهر الكويت وكأنها العدو األول للعراق وشعبه، فنحن ال نزال في 
نظر الرأي العام العاملي السبب في جتويع الشعب العراقي والسبب 
في اس����تمرار معاناته بالرغم من أننا نح����ن الضحية، كل هذا ألننا 
مشغولون بصراع سياسي داخلي سخيف يجعلنا ال نرى وال نسمع 

ما يدور من حولنا.
bodalal@hotmail.com

عبدالحميد محمد المطر

كالم في سطور 
عن الدستور

ميزان

محمد هالل الخالدي

الحالة بين الكويت 
والعراق

نظرات

مفرح النومس

دعوة لخدمة
 صدام وأتباعه

جوهر الحديث

لك رأيك ولهم رأيهم
 يا ماضي الخميس!

ذعار الرشيدي
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أنوار عبدالرحمن

فالكم طيب

الميزان 


