
 االربعاء
  ٩  سبتمبر ٢٠٠٩ 

 19 

 آراء 

 قبل حادث االعتداء اآلثـــم على األمير محمد بن 
نايف كان هناك لقاء جمـــع النائب الثاني لرئيس 
مجلس الوزراء ووزير الداخلية السعودي صاحب 
السمو امللكي األمير نايف بن عبدالعزيز وسفيرنا 
لدى الرياض الشـــيخ حمد جابر العلي ومن خالل 
هذا اللقاء أدلى ســـمو األمير نايف بتصريح مفاده 
أن «ما ميســـنا ميسهم وما ميسهم ميسنا» ويقصد 
بذلك الكويت وهذا يعني أن أعداء البلدين مشتركون 
وأن شـــكل ونوع وتنظيم الهجمات اإلرهابية على 
كال البلدين واحد، وعليه فإن النسق الفكري لقوى 
الشر والظالم لم يتخذ مسارا واحدا وهو التفجيرات 
سواء االنتحارية أو املؤقتة أو التفجيرات التي تتم 
عن بعد، بـــل ذهب إلى ما هو أدنـــى من ذلك وهو 
طريق الغدر وهذا األسلوب أسلوب قدمي يعود إلى 
أكثر من ألف سنة وقد كان معتمدا من قبل جماعة 
احلشاشني وهي جماعة متطرفة مبنية على أفكار 
مشـــبوهة وأصحابها مخدوعون من قبل «حســـن 
الصّباح» وهو املؤسس لها وقد كان يخدع أعوانه 
بأنـــه بنى لهم جنة في واد قريب من قلعة النســـر 
بإيران وكان يدخل أعوانه الذين سيكلفهم بالعملية 
االنتحارية ضد شـــخص ما في الدولة اإلســـالمية 
إلى داخل هـــذه اجلنة املزعومة بعـــد أن يتناولوا 
احلشيش ثم يتمتعون باجلواري والثمار واألنهار 
املزورة واملكونة من خمر وعســـل ولنب لثالثة أيام 
ثم يناولونه حشيشـــة أخرى ويخرجونه من هذه 
اجلنة املزورة ثم يقولون له أتريد أن تعود للجنة 
فيقـــول: نعم فيقولون له إن كنت تريد ذلك فعليك 
بقتـــل القائد فالن أو القاضي فـــالن أو األمير فالن 
ثم دعهم يقتلونك وستجد نفسك داخل هذه اجلنة 
التـــي خرجت منها للتو وال حول وال قوة إال باهللا! 
فالفكر املنحرف الضال أســـاء إلى املسلمني وأهدر 
دماءهم وال نعرف إلى أين سيصلون بأمة اإلسالم 
ولكن اهللا ناصر دينـــه ولن يطفئوا نور اهللا ولن 
ينالوا شـــيئا من حماة اإلسالم في اململكة العربية 

السعودية والكويت. 

 دائما أبحث عن األمور التي تهم املواطن لتكون 
مادة ملقالي، ولكن في هذا املقال أود أن أخرج في 
فاصل، وأحتدث عن شـــخص يعتبر نفســـه هو 
الشخص «الفاهم» وهو الكويتي الوحيد، وأيضا 
يعتبر نفسه متخصصا في تقيم النواب واحلكم 
على أدائهم في مجلس األمة، ولكن التقييم شيء 
والنقد شـــيء آخـــر، إذا كان النقد بناء فاجلميع 
يحترمـــه ويتقبله بصدر رحب ولكن النقد الذي 
يقدمه هذا «الفاهم» ال يليق بأخالقيات مجتمعنا، 
لذا أود أن أوجه سؤاال للفاهم وأمتنى أن أسمع الرد 
منه: من أنت حتى تقيم أداء النواب في البرملان؟ 
واألمـــر العجيب في الكويـــت أن نترك «الفاهم» 
يتحدث باألمور السياســـية وهو في األساس ال 
يدرك معنى العمل السياســـي والدليل على ذلك 
هو عدم احترامه للشخصيات السياسية كنواب 
األمة واحترام وجهات النظر وأيضا عدم احترامه 
حلرية التعبير والرأي اآلخر. واألمر األكثر غرابة أن 
ذلك «الفاهم» يعتبر أن لديه خبرة جغرافية حتى 
أنه قسم البلد إلى قسمني مناطق داخلية وأخرى 
خارجية. ولن أنسى أنه هو الناطق الرسمي في 
بعض القنوات خالل وقت العواصف السياسية، 
ليس فقط ناطقا رســـميا بل انه كان مرشحا في 
كل انتخابات برملانية.  ومن املؤسف أنه لم يكتف 
بهذا اإلسفاف واإلساءة ملؤسسة دستورية أال وهى 
مجلس األمة واإلساءة إلى رموز وطنية شهد لها 
اخلصم قبل الصديـــق بالنزاهة الوطنية، حيث 
الفضائية «الفاهم»  القنوات  اســـتضافت إحدى 
والذي ميثل أحد عناوين املرحلة التي يعيشـــها 
اإلعالم الفاسد أال وهو أسلوب اجلهالة والتطاول 
الذي جعل «الفاهم» يصف أحد الرموز الوطنية 
بوصف غير حضاري ويخرج «الفاهم» من حدود 
األدب والنقد إلى السخرية واجلهالة، وصدق ما 
قاله زميلي موسى املطيري محشوم يا احلربش. 
لنترك «الفاهم» يتحدث ما يشـــاء ألنه شـــخص 
«فاضي» للنقد بطريقة ال تليق بســـمعة الشعب 
الكويتي ونتذكر املثل الذي يقول «الفاضي يستطيع 
أن يعمل أيضا قاضـــي». وأخيرا بانتظار تنفيذ 
توجيهات صاحب الســـمو األميـــر ـ حفظه اهللا 
ورعاه ـ الذي طاملا أكد على احلرية املســـؤولة، 
ودعا ســـموه وسائل اإلعالم ملمارسة دور البناء 
والتهدئة، وعدم التعدي والتجاوز وإثارة األحقاد 
والنفس الطائفي أو تهديد وحدة املجتمع وأمنه، 
فمتـــى تتحرك وزارة اإلعـــالم لتنفيذ توجيهات 
سمو األمير جتاه منع هذا اإلسفاف من رويبضات 

املجتمع في اإلعالم الفاسد؟ 
  alsuwaifan@hotmail.com 

 أكثر ما «يبط جبدي» عندما ينشر لي مقال 
نقدي يســـتهدف شـــخصا محددا أو يدافع عن 
شخص ما أن أســـمع التعليق التالي «ها بشر 
جم قبضـــت؟» أو التعليق املفضل لدى بعض 
الزمالء «مـــا يصير تكون كتبـــت إال ما تكون 
قبضت» وهو االتهام الذي تتســـع دائرته على 
ألســـنة بعض الزمالء األعزاء بجملة «يا أخي 
دلنـــا على اللي تقبض منه» وعـــادة ما أكتفي 
بالرد بابتسامة. لألسف التهم املعلبة اجلاهزة 
التي يلقيها الزمالء جتاه أي مقال نقدي صريح 
أصبحت ظاهرة تطال جميع الكتاب بال استثناء 
حتى أنك حتس أنه ال يوجد كاتب إال وباع قلمه 
ســـواء باملفرد أو باجلملة وأن شارع الصحافة 
أصبح مجرد «ســـوبر ماركت» تباع فيه جميع 

أنواع األقالم والـ «كيبوردات».
  واحلقيقة التي تنفي هـــذه التهم التي تلقى 
بحسن نية أحيانا وسوء نية أحيانا هي أن ٩٠٪ من 
الكتاب في الكويت «طرق املعاش» وهؤالء الـ ٩٠٪ 
«منتفني»، ولكن ما يبعث على االعتقاد بأنهم «عيال 
جخ» يتعاملون مع الكتابة كوجاهة أكثر من أي 
شي آخر فال جتدهم يتناولون همومهم الشخصية 
كمشكلة قروضهم التي «تكسر ظهورهم» أو أعطال 
سياراتهم املزمنة التي جتعل الكثير منهم زبائن 
شبه دائمني لكراجات الشويخ، وجتدهم يتحدثون 
ـ أغلبهـــم على األقل ـ عن الهمـــوم العامة بآراء 
جتعلهم أشبه بحراس احلكمة وهو ما يصورهم 
أمام القراء أو أمام زمالئهم بأنهم «شبعانني» وال 
توجد لديهم أي هموم شخصية ما يجعلهم هدفا 
سهال للتهم املعلبة بأنهم يكتبون لفالن أو نيابة 

عن عالن أو يقبضون من قيادي. 
  احلقيقة التي ال أرى أصلب منها على أرض 
الواقع الصحافي هـــو أن أغلب الزمالء الكتاب 
مجرد مواطنني عاديني ميتلكون أفكارا وأساليب 
ومساحات للنشر وسياراتهم «سكراب» في الغالب 
و٩٩٪ منهم مدينون لبنوك وشركات وبعضهم 
اليزال يسكن باإليجار ينتظر بيت العمر الذي 
ستمن به «االسكان» عليهم بعد أن تشيب سنان 

أقالمهم. 
  ســـيئ جدا أن يكون إلقاء التهم على الكتاب 
بالتنفع من وراء بعض أو كل مقاالتهم مصدره 
زمالء لهم في احلرف خاصة أن زمالءهم أعرف بهم 
من غيرهم حتى وإن كان على سبيل املزاح األسوأ 
أن زمالء احلرف يفترض أن يكون أعرف بزمالئهم 

وبأحوالهم املكشوفة التي «تكسر اخلاطر».
  وحتـــى أكون أكثر دقة فكما أننا في شـــارع 
الصحافة نعرف بعضنـــا البعض جيدا فنحن 
نعرف أن من يقبضون وينتفعون ويحاربون 
بالوكالة هم أقـــل بقليل من ٢٠ كاتبا وأما بقية 
الكتاب البالغ عددهم على ذمة الزميل العزيز علي 
املسعودي ١٧١ كاتبا فهم بريئون براءة الذئب من 
دم ابن يعقوب وال يكتبون سوى آراءهم اخلاصة 
التي حتتمل وجهي الصواب واخلطأ دون وجود 

لوجه تنفيع أو غيره.
  Waha٢waha@hotmailcom 
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 «الفاضي يعمل قاضي»

 فاصل  فاصل 

 احلوار هو تبادل لألفكار من 
خالل اللغة وذلك بني طرفني أو 
أكثر، وال يدخل احلوارـ  إذا كان 
هذا احلوار حقيقيا وليس مجرد 
أصوات تصدرها كائنات تشبه 
اآلدمية ـ إال شـــخص مفكر أو 
على األقل لديه استعداد للتفكير 
واحلقيقة املؤكدة هي أن البشر 

كائنات مفكرة وكل ما حولنا يدعو للتفكير بدءا من العالم 
الطبيعـــي واملادي من حولنا وحتى العالم االجتماعي الذي 
شيده اإلنسان بكل مؤسساته وأفراده وثقافاته، كل منا لديه 
أفكار عن هذا العالم ولكن اآلخر كشـــخص هو وحده الذي 
بإمكانه أن يصحح أفكاري ويقومها، هو وحده الذي يدفعني 

للتفكير في أمور كان من املستحيل أن أفكر فيها بدونه. 
  ال ميكن لإلنسان أن يعيش مبفرده ألنه ورمبا بطبيعته 
يتوق لوجود اآلخر الـــذي يحاوره فيختلف معه أو يتفق. 
بالفعل، يتوق اإلنسان إلظهار نفسه في اخلارج على مرأى 
ومسمع من اآلخرين فمن يتحدث على سبيل املثال يتحدث 
كي يسمعه اآلخرون، ومن يغني، يغني كي يطرب اآلخرين، 
ومن يبني صرحا معماريا يفعل ذلك كي يخلد ذكراه اآلخرون، 
وهكذا حال كل أفعالنا التي تتجه بطبيعتها لتأكيد وجودنا 
املادي أمام اآلخرين، أما التفكير وهو النشاط الالمادي الوحيد 
الذي نقوم به فهو عملية إعداد وجتهيز لكل أفعالنا املادية. 
تأتي أهمية اآلخر في انه كشخص يعتبر الوحيد الذي بإمكانه 
أن يبادلني املعرفة ولكن ما شروط هذه املبادلة؟ سأحتدث 

عند شرط واحد فقط أحسبه األهم أال وهو نفي احلقيقة.
  إن أي مبادلـــة معرفية أو أي حوار البد له من أن يبتدئ 
بنفـــي اليقني والذي هو احلقيقة املوضوعية التي جتبر كل 
إنسان على اإلميان بها، تخيل معي عزيزي القارئ أن تبتدئ 
حوارا مع شخص يعتقد أنه ميتلك أو يعرف احلقيقة والتي 
قد يكون مصدرها الدين أو الشـــرع أو الثقافة ..الخ. كيف 
يكـــون بإمكانك أن تعدل أو تناقـــش أي فكرة يطرحها هذا 
الشخص؟ إن اعتقاده بامتالك احلقيقة يجعله محصنا أمام 
كل ما يخالف أفكاره وذلك بالضرورة يجعله في موقف متعال 
ينظر نظرة دونية لكل األفكار األخرى. إن حديث من ميتلك 
احلقيقة مع اآلخرين، في احلقيقة، ليس حوارا يتم فيه تبادل 

األفكار بقدر ما هو أوامر قطعية 
يصدرها من ميتلك اليقني جتاه 
من ال ميتلكـــه، واحلال أن هذا 
األمر ال يفترض إال التنفيذ فمن 
يأمر ال يريد نقاشـــا مع املأمور 
بل يريد منه تطبيقا ملا أمر به. 
وتبقى املشـــكلة األساسية في 
عقلية هذا الشخص فإذا كانت 
بداية حديثه مـــع اآلخرين هي االعتـــداد بامتالك احلقيقة 
وبالتالي نظرته الدونية لآلخرين بوصفهم ال ميلكونها فإن 
نهاية هذه العقلية ليست سوى أنا متضخمة لها من الغرور 
الفكري ما لها حيث تضع نفســـها فوق كل العقول األخرى. 
ولكن إذا ما اشترطنا غياب احلقيقة أو اليقني كهدف للحوار 
فهل يعنـــي ذلك أن يدور احلوار حول موضوعات زائفة أو 
غيـــر حقيقية؟ بالطبع ال فغيـــاب أو نفي احلقيقة ال يعني 
زيف احلوار أو كذبه، وكل ما علينا فعله في هذه احلالة هو 
استبدال «احلقيقة» بألف الم التعريف، بحقيقة أخرى أكثر 
تواضعا هي حقيقة وجهات النظر. إن وجهة النظر بطبيعتها 
شديدة اخلصوصية وبالتالي فهي نسبية، ونسبيتها هذه 
نابعة من كونها حتمل في طياتها ذلك اجلانب الشخصي من 
املعرفة وهو ذلك اجلانب الذي ال ميكن ألحد ان يراه سواي 
حيث انها خبرتي الذاتية وجتاربي التي لم مير بها أي شخص 
إال أنـــا، إنها قصة حياتي التي تظهر فـــي حكمي وتقييمي 
لألشـــياء. ولكن على الرغم من نسبية وجهات النظر إال أن 
لها بعض املوضوعية فكل وجهات نظرنا النسبية هي كذلك 
إزاء عالم «موضوعي» يشمل أفرادا ومؤسسات ومشكالت ال 
حصر لها. وعليه فاختالف وجهات النظر هو اختالف إزاء 
موضوع محدد ومن الســـهل أن نصل التفاق حول وجهات 
النظر هذه إذا ما عدلنا زاوية نظرنا للموضوع ورأيناه من 
وجهـــة نظر اآلخرين. ولكن ينبغي علينا أن نتوخى احلذر 
فاتفـــاق وجهات النظر ليس اتفاقا حـــول «احلقيقة» فهذه 
األخيرة ال وجود لها إال في عقول بعض الفالســـفة ورجال 
الدين، إن اتفـــاق وجهات النظر هو اتفاق حول وجهة نظر 
أفضل وهي التي حتصل لدينا عند مبادلة األفكار ومقابلتها 

مبا يناقضها، مبعنى آخر، عندما نتحاور. فكر فيها.
  M_alwuhaib@yahoo.com 

 (والفجـــر. وليال عشـــر. 
إذا  والشـــفع والوتر. والليل 
يســـر. هل في ذلك قسم لذي 

حجر ـ الفجر١: ٥).
الليالي العشر    اليوم تبدأ 
األواخر من شهر رمضان الذي 
ننتظره كل عام بشغف، ملا ميزه 
اهللا عز وجل عن باقي الشهور، 

ففيه يكثر الدعاء والصالة والتقرب من اهللا في صفاء وهدوء 
النفس، شـــهر رمضان ال يقتصر فقط على الصيام فهو شهر 
العبادة والصوم وقيام الليل، أيامه متتاز بالصدقات والزكاة، 
وإفطاره يذكر املرء بتواصل األرحام، شـــهر عامر بالنفحات 

اإلميانية والصدق والتذكير بيوم امليعاد.. (ولكن).
  ولكن تلك هي قضيتنا اليوم، فعند قراءتنا لسورة الفجر 
بأكملها جنـــد أنها تصف واقعنا احلالي، قد يســـأل البعض 
ما وجه التشـــابه؟ وقد يستغرب اآلخر الرابط بني مجتمعنا 
وسورة الفجر وقبل هذا أو ذاك نذكر مبا ذكره اهللا عز وجل 
في كتابه العزيز: (ألم تر كيف فعل ربك بعاد، ارم ذات العماد، 
التي لم يخلق مثلها في البالد ـ الفجر ٦: ٨). وفي معنى هذه 
اآليات دليل قاطع على ما أريد تأكيده بكلمة لكن، وخير حجة 
بيني وبينكم هو ما أتى به كتاب اهللا عز وجل، فـ«لكن» تعني 
ما وصلت إليه حالنا وخشـــيتي على ما سنراه إذا لم نحمد 
اهللا ونشكره، حجتي آيات اهللا لتكن نورا إلى احلقيقة التي 
لألســـف أصبحنا ال نراها، إنني لست داعية ولكنني مسلمة 
وأحفظ بعض الشيء من كتاب اهللا عز وجل وأعرف أن اهللا 
حق والصدق حق وأن رســـولنا الكرمي ژ عندما خاطب أمة 
اإلسالم في خطبة الوداع قال: «تركت فيكم كتاب اهللا وسنة 
نبيه»، أي إن مرجعية كل مسلم هو كتاب اهللا عز وجل وسنة 
رســـوله ژ، وعليه فان ما أفعلـــه اليوم وأكتبه هو حق من 

حقوق كل مسلم يريد احلق ويسعى هو إليه. 

  نعم كانت الكويت مثاال يحتذى 
به بني املجتمعني العربي والعاملي، 
كانت بالدنـــا تضيء ميادين عدة 
ســـواء أكانت علمية أو ثقافية أو 
رياضية، أبدع بهـــا أبناء الكويت 
في ذلك الوقت، ولكن تلك قضيتنا 
اليوم وهي لكن هذه الفترة يوجد 
البعض من يحمل الكره واحلقد وال 
يفكر إال بشخصه وذاته ولألسف منا من يسمعهم ويواكبهم 
ويجلس مجلسهم بل يصبح منهم ليصبح مثلهم وهنا نقول: 
«اهللا يستر علينا»، باألمس كنا قوة يجمعنا احلب والقناعة، 
أما اليوم فأصبحنا ال نعرف كلمة احلب، وصار الطمع يتغلغل 
في نفوسنا وأصبح كل منا مشكلته الوحيدة هي كيف يفضح 
اآلخر لكي يصل على حساب اآلخرين، ولكن السؤال هنا إلى 

أين نريد الوصول؟ 
  سرقات وتراكم ديون وتزوير وقضايا أمنية وقذف وطعن، 
أصبح هذا هو حال الكويت، إذن ما ذكرته من آيات لسورة الفجر 
بالفعل مطابقة ملا نعيشه من حال، الليالي العشر في هذه األيام 
الفضيلة التي تتسم باخلشوع لذكر اهللا والصالة له إلى آذان 
الفجر، لنتذكر ما أتت به سورة الفجر من آيات حتذيرية ملن 
أنعم اهللا عليهم من خيرات ولكن فسقوا وكفروا فكان الهالك 

مصيرهم وأخشى أن يحدث لنا ما حدث لــ«عاد».
< < <  

   كلمة وما تنرد: باألمس القريب فقدت الكويت أحد رجالها 
الذين أفنوا حياتهم من أجلهـــا هو هزاع الصالل رحمة اهللا 
عليه وأســـكنه فسيح جناته، ومني إلى (...) بأن يعطي هذا 
الرجل حقه الذي ســـلب منه في حياته من خالل وضع اسمه 
على أحد املراكز الثقافية أو احدى قاعات الكليات العسكرية 

للدولة.
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