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احلديث عن العالقة التي ترب���ط بني احلاكم واملثقف حديث طويل، 
وق���د اختلفت اآلراء كثي���را حول طبيعة هذه العالق���ة، هل هي عالقة 
تكاملي���ة أم عالقة خصام ال ينتهي نظ���را لالختالفات بينهما والتي ال 

تكاد أن تنتهي.
األمر في نظري ال ميكن إعطاؤه صفة واحدة، نظرا الختالف احلكام 
واختالف املثقفني، فاحلكام ليسوا س���واء ومثلهم املثقفون، والتاريخ 
البشري يثبت ان نوعية العالقة بني الطرفني كانت متر مبراحل تصادمية 

أحيانا وتصاحلية أحيانا أخرى بحسب طبيعة كل منهما كما قلت.
في الفترات األولى من عمر الدولة اإلسالمية كانت العالقة بني احلاكم 
والعالم عالقة حب ومودة واحترام، فالعالم يعرف مكانة احلاكم ويقدر 
هذه املكانة، كما ان احلاكم يعرف مكانة العالم فيحترم هذه املكانة، ومن 
أج���ل ذلك لم نعرف ان هناك صداما من أي ن���وع حدث في هذا العهد، 
صحيح كان هناك اختالف في الفتيا أو في فهم مسألة شرعية لكن هذا 
االختالف كان ُيس���وى سريعا ألن احلاكم ومثله العالم حريصان على 
التكامل وعلى تضييق دائرة االختالف، وكل منهما يعرف مكانة اآلخر 

وما يجب له عليه.
ف���ي عهد الدولة األموية كان عمر ب���ن عبدالعزيز مثال رائعا للحاكم 
املخلص، وملا طلب مجموعة من الشعراء »املثقفني« الدخول عليه منعهم 
م���ن ذلك، ألن���ه كان يعرف ما يريدون قوله، ثم لم يس���مح ألحد منهم 

مبقابلته إال ان يقول حقا ويبتعد عن الكذب واخلداع.
وملا جاء بعده يزيد بن عبدامللك وأراد ان يكون عادال بذل »املثقفون« 
جهودا كبيرة لكي ال يكون كذلك ألنهم أرادوا حتقيق مكاسب مادية، ولكي 
يجعلوه يفعل كل ما يريدونه مهما كان س���يئا، أحضروا له 40 شيخا 

»مثقفني« فشهدوا له انه ما على اخللفاء من حساب وال عذاب!
املثقف كما يراه د.حسن حنفي هو الذي يعرف الواقع وأدبيات العصر 
وقوانني التاريخ، يد مع السلطة ويد من الشعب، من أجل تقريب املسافة 

بينهما والعمل من أجل الوطن.
املثقف قد يكون عاملا شرعيا، وقد يكون شاعرا، أو كاتبا أو صحافيا، 
أو طبيب���ا، أو غير ذلك من أنواع الثقافة، هذا املثقف الذي يحمل هموم 
مواطنيه ووطنه يجب أن يكون على احلياد بني املواطن واحلاكم، يؤلف 
ب���ني القلوب، ويعمل على إزالة العوائق التي قد تباعد ما بني الطرفني؟ 
احلاكم واملواطن، وهذا هو الدور الفاعل لكل مثقف حريص على وطنه 

وأمنه وسالمته.
عقلية املثقف تنمو في أجواء احلرية املش���روعة، احلرية في جميع 

وسائل اإلعالم والتعليم، في املساجد واملدارس واجلامعات.
واحلوار العاقل يصنع املثقف، ويقويه.. يصنعه صغيرا في املدارس 
االبتدائية عندما يتعلم الصغير قول ما يعتقد انه حق، ثم يس���مع من 
أستاذه تصويبا أو تصحيحا، فيتعلم قبول التراجع عن اخلطأ، والتسامح 

مع من يخالفه الرأي، والتكامل مع زمالئه في سبيل البناء.
وهكذا ينمو مشروع املثقف فيما بعد في أجواء حرية التعبير واحلوار، 

وسماع آراء اآلخرين.
العقليات احلرة القوية ال تنشأ إال في األجواء احلرة، واملثقف ينبغي 

ان يكون حرا في تفكيره وقراراته وآرائه.
التنوع ف���ي التفكير من أقوى عوامل البن���اء، لكنه تنوع يقود الى 
التكام���ل وليس التضاد.. هكذا كان املثقفون في فترة ازدهار احلضارة 
اإلسالمية، وهم الذين بنوا هذه احلضارة بكل معطياتها، احلاكم واملثقف 
إذا تكامال أوجدا مجتمعا قويا آمنا يتمتع بكل معطيات احلياة الكرمية 
الت���ي جتعل وطنهما قويا من الداخ���ل، محترما من اخلارج، ال يعيش 

تناقضات تنهش قواه وحتطم كيانه، وتؤثر على شبابه.
يتحقق ذلك كله بتعاون وثيق بني احلاكم واملثقف، وفهم كل منهما 
ملكانة اآلخ���ر ودوره في قيادة مجتمعه، ودون هذا التكامل س���يكون 

املجتمع مضطربا في كل شؤون حياته.
malharfi@hotmail.com

في كل مناسبة سواء كانت مؤمترا أو ندوة أو حلقات نقاشية خارج 
البالد أدافع عن شباب وطني وقدرتهم على حتدي الصعاب، وعندما يتم 
سؤالي عن الكويت أقول مادام الشباب بخير فمستقبل الكويت بخير، 
وكثيرا ما كنت أستشهد بإجناز غير مسبوق في املنطقة أال وهو »احلكومة 
مول«.. تل���ك الفكرة واحللم الذي أصبح حقيقة، ولعلم القارئ العزيز 
فإن إجناز احلكومة مول مت على أيدي مجموعة من الش���باب الوطنيني 
الطموحني وعلى رأس هؤالء الش���باب الشيخ عبداهلل إبراهيم الدعيج، 
هذا الش���اب الذي التقيت به بعد هذا اإلجناز احلكومي )احلكومة مول( 
عام 2007، ودخلت مبنى احلكومة مول منتصف العام نفسه وكان كل 
من يدخله يتبادر إلى ذهنه س���ؤال مهم: هل من قام بهذا اإلجناز شركة 
أجنبي���ة متخصصة؟ وكان اجلواب يأتي ليصيبنا بالدهش���ة والفخر: 
»ال.. ال.. ال، أبدا.. إنهم مجموعة من املواطنني الشباب يتبعون مجلس 
ال���وزراء ووزارة املواصالت، لكنهم حتدوا الصعاب وتغلبوا على كلمة 

»ما يصير وما نقدر«.
ومنذ أيام فوجئت بخبر في إحدى الصحف عن أن الشيخ عبداهلل 
الدعيج واألخ سعد القحص واألخ سليمان املطيري يقدمون استقاالتهم 
من جلن����ة احلكومة مول.. ملاذا؟ لوجود تدخ����الت من بعض قيادات 
وزارة املواص����الت في عملهم، وأنا أقول لهذا القيادي الذي يتدخل في 
عمل هؤالء األبطال كان من املفترض أن تس����اعد وتساند أفكار هؤالء 
الشباب ال أن تتدخل في عملهم، وأعتب هنا على وزير املواصالت لعدم 
حس����م مثل هذه التدخالت وأعاتبه أيضا على عدم االجتماع باللجنة 
ومناقش����ة من قدموا استقاالتهم  فيها حول ما دعاهم لذلك، ولو كنت 
مكان����ه حلاولت معهم بكل الطرق كي يرجعوا عن اس����تقاالتهم ال أن 
أترك األمر هكذا وبالتالي نفقد عطاء هؤالء الش����باب الذين يتميزون 
بالطم����وح واإلخالص والقدرة على اإلبداع والذين حتقق على أيديهم 

ذلك االجناز.. الوحيد.
من الفرية: يقول الش���اعر فهد بورس���لي رحمه اهلل: »مثل احلمامة 

فرخها بالبيضة... وعند طيرانه تنكره وتعافه«.
فال تنكره وال تعافه يا وزير املواصالت، وأدعو الشيخ عبداهلل الدعيج 
وكذلك األخوان سعد القحص وسليمان املطيري للعودة عن استقاالتهم، 

فالكويت أكبر من هذا.. القيادي!
Reemw25@hotmail.com

المثقف والحاكم

د.محمد علي أحمد الهرفي

وجهة نظر

ال تخسروا المبدعين

ريم الوقيان

ريميات

في ردهات املستشفيات واملراكز الصحية العربية 
بشكل عام ثمة عقول تفكر بصمت وتتحرك بهدوء 

وتبدع دون ضجيج.
ولكن غالبا ما تصطدم ه������ذه العقول بعقب������ات 
بيروقراطي���ة وقوانني حتت���اج ال������ى حتديث، 
ول����وائح طويلة من احملس���وبيات والواسطات، 
الت����ي تدفع هذه العق���ول نحو طريق واحد هو 

طريق املطار.
لذلك يكسب الغرب منا سنويا ثروات هائلة على 
ش���كل عقول مهاجرة، في الوقت الذي ميكن لهذه 
األدمغة أن تشكل مصدر دخل قومي كبير لبلدانها. 
وقد أدركت بعض الدول هذه املعادلة، فهي حتقق 
اليوم موردا طبيا عن طريق الزائرين لها للعالج، 
وهناك جتربة عربية رمبا تكون ناجحة اليوم في 

األردن ولبنان لهذا الغرض.
في السنوات العش���ر األخيرة، شهدت الكويت 
حراكا صحيا وطبيا عالي املس���توى، وذلك على 
صعيد األطباء الذين أثبتوا كفاءة عالية، وتخرجوا 
في اكبر جامعات العالم بتفوق، وعلى قدر إعجابنا 
باإلجناز الطبي الذي حققه استش���اري قس���طرة 
القلب ورئيس وحدة القس���طرة في املستش���فى 
الصدري د.إبراهيم الرش���دان والذي سجل اجنازا 
عامليا بابتكار طريقة جديدة لعالج تفرع شرايني 
القلب خصوصا شرايني اجلذع الرئيسي عن طريق 
القسطرة، نقول بقدر هذا االعجاب، اال ان األمر كان 
متوقعا بأن يظهر »الطبيب الفلتة«، ألن من تابع 
أداء بع���ض األطباء الكويتيني في اآلونة األخيرة، 
يعرف بفراس���ة قلبه أن األمر س���يكون على هذا 
النحو املش���رف، خصوصا ان العملية اجلراحية 
التي أجراها د.الرشدان، والتي تسمى »سي ام تي« 
نقلت مباشرة وللمرة االولى في الشرق االوسط 
من مختبر القسطرة في املستشفى الصدري عبر 
االقمار االصطناعية الى مدينة بالتيمور في والية 
ماريالن���د األميركية، حيث تعق���د خاللها جمعية 
قسطرة القلب االميركية أنشطة مؤمترها الدوري 
والعاملي واخلاص بح���االت القلب املعقدة والذي 

يحضره أطباء عامليون.
ه���ذا احلدث، يذكرنا بعص���ر النهضة العربي، 
واالطباء وعلماء الفلك والرياضيات، الذين كانوا 
مبثابة مؤسسات متطورة، واألقرب على مثالنا هنا 
ابن النفيس مكتشف الدورة الدموية الصغرى، وما 
قام به الغرب من نقل لهذه العلوم اليه واالستفادة 

منها وتطويرها.
ف���ي خزينتنا اليوم ليس عائ���دات نفط فقط، 
بل عائدات عقول بش���رية على مختلف األصعدة 
اإلدارية والفنية والعلمي���ة والقانونية واألدبية، 
ولكن املشكلة تكمن في ايجاد آلية لتوظيف هذه 

العقول في عملية البناء التنموي.
ان حالة د.ابراهيم الرش���دان، بقدر ما تفرحنا 
فإنها تضعنا أمام امتحان صعب جدا، فهل نثبت 
هذه امل���رة وعينا الصحي، ونوف���ر كل إمكانيات 
البحث العلمي له الس���تكمال مش���روعه الوطني 
قبل أن يكون مشروعه الشخصي؟ ام نثبت علينا 
تهمة الالمباالة، واألهم من هذا وذاك هو ان ينأى 
مشروع د.الرشدان عن ردهات العمل السياسي، وأال 
تتم مصادرته من قبل نواب مجلس االمة أو زجه 
في أروقة البيروقراطية، واللجان، ألننا باختصار 

شديد.. نحتاجه.
nasser@behbehani.info

ابن النفيس الكويتي

د.ناصر بهبهاني

نوافذ

رس���الة  هن���اك 
الى  الي���وم  أكتبه���ا 
بعض املسؤولني في 
الدول���ة  مؤسس���ات 
املختلفة، أوجهها اليهم 
متمنيا ان جتد لديهم 
آذانا صاغية، ويعملوا 
على مراجعة انفسهم، 

ويبذلوا كل ما لديهم ملا فيه مصلحة الكويت:
1 - انتم الذين جعلتم املواطن رهينة لبعض 
الذين جنحوا بواسطة الرشوة والتراشي والطرق 
امللتوية وجعلت���م جميع معامالت هؤالء حتى 
ول���و كانت حقا لهم ال تنجز اال عن طريق هذه 

النوعية.
2 - وحتى بعض املسؤولني في وزارات الدولة 
ومؤسس���اتها ال ينجزون هذه املعامالت اال عن 
طريق الواسطة النهم يريدون ان يكسبوا ود هؤالء 
املتنفذين حتى ال ينبشوا وراء أعمالهم في هذه 
االماكن التي عاشوا وعشعشوا فيها وانتفخت 
كروش���هم وسببوا كس���ادا وضعفا في االنتاج 

واالجناز وال يزالون يتربعون على عروشهم.
2 - انتم الذين غفلتم عن اصحاب الشهادات 
املزيفة ان يتس���لقوا السلم الوظيفي ويسيروا 
االعمال حس���ب تفكيرهم الضي���ق وامراضهم 

العنصرية النهم قليلو العلم واملعلومية.
3 - انت���م الذين اعطيتم امل���رأة االجنبية، 
املجنس���ة عن طريق زوجها وليس عن طريق 
اهلها حينم���ا تطلق او يتوفى زوجها الكويتي 
وتتزوج من رجل اجنبي ويدعي انه زوج كويتية 
واذا توف���ي هذا الزوج االخي���ر او طلقها طالقا 
صوري���ا، احلق الوالدها ان يأخذوا اجلنس���ية 
ايضا وهنا اعطيتم الفرصة للحيلة والتحايل، 
ونحن هنا ال نقصد املرأة الكويتية حقا والتي 

يجب ان تأخذ حقوقها كاملة.
4 - هذا وما سلف ذكره وغيره جعل املتصيدين 
والقناصة من مثيري الفتنة من بعض الكتاب 
واملتحدثني بالقنوات الفضائية ان يجدوا فيكم 
ضالتهم وحتى املتأقلمني معهم من الفئة احملسوبة 
عليكم وعلى جذور هذا الوطن العزيز اندمجوا مع 
هؤالء، وهم غير مقتنعني بأطروحاتهم املستجدة 
على الساحة الكويتية ولكن اصابهم الغنب واليأس 
الذي اوصلتموهم اليه مما جعلهم من تصرفاتكم 

يتعامل���ون مع هذه 
التي علت  االصوات 
على اصواتكم وتسعى 
لغط انفاسكم سياسيا 
النهم يعرفون من اين 

تؤكل الكتف.
5 - األقالم احلرة: 
الكتاب  على االخوة 
واملثقفني والذين يتعاملون مع الصحافة الكويتية 
احلرة ويقيمون الندوات واحملاضرات ان يوضحوا 
اخللل واس���بابه ويعلنوا عن املسببني له، الن 

املسألة تتعلق بالوطن.
6 - ال يرهبك���م الذي���ن يبحلقون بعيونهم 
ويعلو صوتهم بعد ان اكتشفوا نقطة الضعف 
عندكم بتناحركم واستقلوها وتسلقوا الساللم 
الت���ي كانت لكم وبدأوا يطالبون بتغييركم من 
اماكنكم السياسية والتجارية وفيما بعد اخلافي 
اعظم، ونحن فيما مضى كنا نقول ال عاش اصحاب 
الرش���وة واملنافقون اما اليوم فنقول ال عاش 
اجلبناء واملجبونون الذين اصبحوا رهينة الفكار 

املهجنني.
> > >

احذروا الوهم: نق���ول للذين يتعاملون مع 
السحرة واملش���عوذين أقلعوا عن هذا حتى ال 
تعيشوا في اوهام حتد من انتاجيتكم وحتبط 
اعمالكم في الدنيا واآلخرة »والتائب من الذنب 

كمن ال ذنب له«.
> > >

رحيل عالمة: رحل في مطلع االسبوع املاضي 
العالمة الكبير السيد محمد حسني فضل اهلل 
وهو من العلماء الذين وعوا ما يحاك لهذه االمة 
من األلف الى الي���اء ولقد رأيته في عام 1967 
في لبنان عندما اخذني احد االصدقاء مبناسبة 
خطوبة واستشففت من كالم املتواجدين بهذه 
املناسبة أنه للتو كان قادما من اخلارج واقتبست 
م���ن كالمه للحضور بأنه على اطالع واس���ع 
بالواقع العرب���ي واالقليمي ايضا وكان يحث 
احلضور على االبتعاد عن التناقضات الفكرية 
النهم مستهدفون جميعا حاضرا ومستقبال، في 
رحمة اهلل والى جنات اخللد يا أبا علي ونحن 
نعزي انفسنا وعاملنا العربي واالسالمي بفقدان 

هذا العالم الكبير.

عندم����ا يص����در 
حكم قضائي نعتقد 
انه ميس حريتنا أو 
اعتقادنا او ما نؤمن 
به، علينا أال جنزع 
وأال نغضب أو حتى 
نتأفف، ففي النهاية 

القضاء هو مالذن����ا األخير في هذا البلد، ومن 
خالل جتربتي الشخصية مع القضاء، او حتى 
العملية طوال 10 سنوات كمسؤول عن األخبار 
األمنية في الصحيف����ة، أعلم يقينا ان القضاء 
حصن للعدل ولم يجامل احلكومة يوما حتى في 
قضايا اإلرهاب، وكانت أحكام رجاله على درجة 
من العدل يجب معها على كل مواطن ومقيم ان 
يحمد اهلل على انه يستظل حتت مظلة القضاء 
الكويتي، وهنا ال أكرر جمل احملامني وكالشيهاتهم 
عندما تصدر أحكام لصالح موكليهم كقولهم 
»حكم عادل يس����طر مباء الذهب« و»قضاؤنا 
النزيه الشامخ«، ولكنني أروي واقعا أعيشه 
وأعرفه جيدا، فالقضاء في الكويت يجب أال نتبعه 
بصفة »نزيه« أو »عادل« ألن العدل والنزاهة 
وجهان من أوج����ه القضاء املتعددة ويجب اال 

نصف الشيء مبا هو فيه أصال.
وكنت أعل���م يقينا ان القضاء س���ينصف 
الفضالة واجلاس���م في النهاية، وهذا ما أكدت 
عليه في جميع مقاالتي التي تناولت فيها قضيتي 
احملامي محمد عبدالقادر اجلاس���م وأمني عام 
التحالف الوطني خالد الفضالة، اللذين وعلى 

الرغم م���ن تعاطفي 
الش���ديد معهما بل 
بأنهم���ا  وإميان���ي 
للواقع  ضحيت���ان 
السياس���ي اجلديد، 
إال انني كنت أرفض 
توجيه اصبع إشارة 
واحدة الى األحكام القضائية الصادرة ضدهما 
او اإلشارة ولو من بعيد، الى اي حكم بالسجن 
ضدهما، فحكم أول درجة جاء ضدهما بناء على 
أوراق ومذكرات دفاع مقدمة من الشاكي واملشكو 
في حقهما وعليه حكم القاضي مبا وجد أمامه 
من أوراق ال به���واه أو بضغط أو بتوجيه أو 
مجاملة ألحد، وكذلك جاء حكم »االستئناف« 
بعد ان اس���تجدت أمام هيئ���ة احملكمة أوراق 
أخرى، فحكم ببراءة اجلاسم واالكتفاء بعشرة 

أيام سجنا للفضالة.
أبارك حملمد عبدالقادر اجلاسم على البراءة، 
وأبارك خلالد الفضالة، وإلى حكومتنا املوقرة 
أقول: سقف احلرية في الكويت ارتفع الى حد 
نعجز نحن أصال ككتاب أو ناشطني سياسيني 
عن ان نطاوله، ولن تستطيعوا ال أنتم وال 100 
من مستش����اريكم ان تخفضوا ارتفاع السقف 
ملليمترا واحدا، وسنتحدث ونكشف ونفاخر 
بحريتنا عبر كشف جميع املتجاوزين، ونقبل 
ب����ل نفخر بأن يكون القضاء هو صاحب كلمة 

الفصل بيننا وبينكم.
Waha2waha@hotmail.com

بدون عنوان

مطلق الوهيدة

رأي

الجاسم.. والفضالة.. 
والقضاء.. وأنتم

ذعار الرشيدي
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