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كنت في جولة م���ع صديقتي في بعض املكتبات اخلاصة، 
عندها أخبرتني أنها بصدد طباعة كتابها األول عن قراءة في 
مالمح الوجه، وألنني خضعت لالختبار من جانبها والتحليل 
لسماتي الشخصية، من دون أن أدري وال أطلب منها ذلك، لسبب 
بسيط وهو أن الوجه هو واجهة اإلنسان األولى واألهم ويتعرف 
علينا اآلخ���رون من خالله، لذلك فرحت كثيرا خلطوتها تلك، 

ومتنيت لها التوفيق من كل قلبي واالرتقاء في علمها هذا.
وبينما كنا في إحدى املكتبات املفضالت لدي، والتي تقع في 
مكان غير إستراتيجي يهضم حقها به، نقلب الكتب بحثا عن 
موضوع جديد، وعنوان مثير، حقق أعلى مرتبة في املبيعات 
في العالم كالع���ادة، قال لنا صاحب املكتبة: هل تعلمان أنني 
ال أجني من بيع الكتب أي فائدة مالية، فنحن ش���عب ال يقرأ، 
ولو وجدت هذه املكتبة في دول تقدر معنى الكتاب وما يسهر 
عليه بع���ض املؤلفني حتى يأتوا بثمرة علمهم أو جتاربهم أو 
إلهامهم األدبي الختلف األمر. قلت له: لرمبا يكون وضع مكتبتك 
املادي أفضل لو كانت في مكان جيد وقريب من تواجد الناس، 
فأنا ش���اهدت كيف املكتبة املقابل���ة ملقاهي ومطاعم بحمدون 
في لبن���ان، يزدحم عندها اخلليجيون لدرجة أن العاملني بها 
ال ي���درون على من يجيبون؟ ق���ال: هذا ألن الناس في إجازة، 
وميكنها التصفح باس���تمتاع. فاقترحت عليه أن يوس���ع من 
أنش���طة مكتبته، حتى يتمكن املش���تري من أن يحصل على 
فائدت���ني أو أكثر خالل جتواله في هذه املكتبة، لكنه تأس���ف 

لذلك، ألن املكان ال يخدمه بتاتا.
بعدها خرجت أنا وصديقتي والتي استأنفت احلديث معي 
ع���ن نفس هذا املوضوع، وقالت ل���ي بتعجب: )هناك(.. يقدر 
اآلخرون قيمة الكتاب وكل علم جديد، وقد يصبح املؤلف في 
يوم وليلة من األغنياء بس���بب بيع كتابه، أما هنا فشعوب ال 

تقرأ وال ينتظر أحدنا أن يربح من قيمة كتاب قام بطباعته.
قلت لها: هل تصدقني أنني اشتريت كتابا من مكتبة في 
حمانا عندما كنت في لبنان الصيف املاضي، أخبرني البائع 
بأن مؤلفه بنى بيتا من مدخوله املادي، وأصبح ثريا بسبب 
الطلب املس���تمر على الكتاب، رغم النقد الشديد عليه في 
الصحف العربية، لدرجة منعه، وهو ال يرى أن الضجة التي 
قامت بسببه لها داع، فالكتاب ال يوجد فيه ما يستدعي منعه 
وقد قام بقراءته كما يقول وكان عاديا جدا، لذلك اشتريته 
ألرى سخافة بعض النقاد، وقضية املنع من الرقابة. عندها 
ابتس���مت صديقتي وقالت صحيح؟ وما هذا الكتاب؟ قلت 
لها: الكتاب باختصار.. عندم���ا تبدئني بقراءة أول صفحة 
من صفحاته تلتفتني بخوف شديد مينة ويسرة، لتتأكدي 
من أن أحدا ال يراك وأنت متسكني به، ثم تتجهني إلى أقرب 
حاوية.. فتخافني لو وقع بيد عامل النظافة الذي تترحمني 
على حاله، ثم تتخذي���ن قرارا أخيرا بحرقه بعيدا عن أهل 
بيتك، هذا مضمون الكتاب باختصار، حقيقة شيء مؤسف 
ومضحك للغاية. عندها غيرنا من اجتاه سيرنا ونزلنا في 
مطعم مريح وهادئ، يقدم بوفيها منوعا من الطبخ العربي 
وغيره، تستقبلك رائحته منذ أن تدلف من الباب، بعيدا عن 

رائحة الكتب التي أحبها أكثر من هذا كله. 
Falcom6yeb@yahoo.com

الكتاب الذي جعل مؤلفه غنيًا

أنوار عبدالرحمن

فالكم طيب
يصادف احلادي عشر من يوليو 
ذكرى مذبحة سربرنيتشا عام 1995 
التي ذهب ضحيتها 8 آالف من مسلمي 
البوسنة والهرسك، وهم مدنيون عزل 
على ايدي صرب البوس���نة بزعامة 
االرهابي الصربي رادوفان كراديتش 
الذي يحاك���م حاليا في الهاي بتهمة 
ارتكاب جرائم حرب ضد االنسانية، 
وه���ذه اجلرمية هي اح���دى جرائم 
عديدة ارتكبها الصرب ضد مسلمي 
البوسنة والهرسك بعد تفكك االحتاد 
اليوغسالفي السابق الى دويالت من 
اجل منع املسلمني من انشاء كيان خاص 
بهم في البوسنة حيث كانوا يشكلون 

الغالبية العظمى من سكانها.
واملطل���ع عل���ى خفاي���ا جرمية 
سربرنيتشا ال ميكنه اخفاء استغرابه 
من متكن الصرب من ارتكاب جرميتهم 
البشعة فيها بعد اعالن االمم املتحدة 
انها منطقة آمنة حتت حماية اجلنود 
الدمناركيني الذين انسحبوا منها فور 
علمهم بوصول العصابات الصربية 
اليها، كما امتنع اجلنرال الفرنسي قائد 
املنطقة عن اس���تدعاء القوة اجلوية 
وتوجي���ه ضربة لتل���ك العصابات 
وتفويت الفرصة عليها مما يضع قوات 
االمم املتح���دة وامينها العام في ذلك 
الوقت حتت طائلة الشبهة ويحملها 
مسؤولية التفريط في ارواح اولئك 

املدنيني العزل.
واالمر املستغرب كذلك هو ان معالم 
تلك اجلرمية وقعت في عقر اوروبا 
بالد االمن واحلرية وحقوق االنسان 
في مشاهد دموية ال تختلف عن تلك 
التي حتدث في البالد االفريقية بني 
القبائل املتنازعة على السلطة فيها.

مرتكبو جرائم احلرب ضد مسلمي 
البوس���نة ليس���وا محصورين في 
سلوبودان ميلوسوڤيتش دكتاتور 
يوغس���الفيا الس���ابق او رادوف���ان 
كراديتش زعيم صرب البوس���نة او 
اجلنرال السفاح واملالحق حاليا راتكو 
ميالديتش كما يتوهم البعض بل هم 
كثيرون ومن العدالة مالحقتهم جميعا 
دون استثناء كما يالحق النازيون حتى 
يومنا هذا رغم بلوغهم من الكبر عتيا 
مثل النازي جون ديجانك الذي بلغ 
من العمر 89 سنة عندما مت اعتقاله 
ثم ترحيله من والي���ة فلوريدا عام 

2005 ليحاكم في املانيا.

ذكرى سربرنيتشا

سلطان ابراهيم الخلف

فكرة

ما أن ننتهي من شبهة خبيثة تطرح 
الفضائيات،  أو  في بعض الصحف 
وال من فتوى غريبة عجيبة تنقض 
إجماع العلم���اء، وتصادم نصوص 
الوحي، وتنافي املقاصد الش���رعية 
إال وتأتينا أخرى أشد منها وأنكى، 
وفي هذا أستذكر شطرا من حديث 

نبين���ا ژ »إن عافية هذه األمة في أولها، وس���يصيب آخرها 
بالء وفنت، يرقق بعضها بعضا، جتيء الفتنة، فيقول املؤمن 
هذه مهلكتي، ثم تنكشف، ثم جتيء فيقول هذه هذه، ثم جتيء 
فيقول هذه هذه، ثم تنكشف«، فمن هذه الفتاوى النشاز التي 
ابتلينا بها أن البعض لعله رأى أن في ظل اإلنس���ان ش���يئا 
معيبا فنفى عن رس���ول اهلل ژ صفته البشرية تلك، وزعم 
أال ظ���ل له، واهلل تعالى يقول على لس���انه نبيه )قل إمنا أنا 
بش���ر مثلكم(، وال عجب فلعل إمامه وقدوته في ذلك الشاعر 
البصيري الصوفي صاحب القصيدة املشهورة البردة، والذي 
قال في أحد أبياته ميدح رس���ولنا ژ، بل يغلو فيه ويوصله 
إلى مرتبة الربوبية، فيقول »فإن من جودك الدنيا وضرتها.. 
ومن علومك علم اللوح والقلم«، فإذا اللوح والقلم من بعض 
علوم النبي ژ كما يزعم إذن فماذا بقي هلل؟ تعالى اهلل عما 

يقولون علوا كبيرا. 
وآخر صرعات هذه الفتاوى اجلديدة التي عجزت حتى 
اآلن عن أن أعرف ثمرتها وفائدتها للمس����لمني، فبعضهم 
ظن أن القول بكفر والدي النبي ژ منقصة في حقه ژ، 
وتقليال من مقداره وفضله، فضعف األحاديث الصحاح 
وذهب يلهث خلف تخاريف بعض الصوفية واألحاديث 
الضعاف في س����بيل إثبات أن اهلل أحيا والدي النبي ژ 
فأسلما، سبحان اهلل؟ وما أدري هل كفر آزر والد سيدنا 
إبراهيم گ أبو األنبياء يضر في منزلته عند اهلل، وهل 

كفر ابن سيدنا نوح گ يقلل من 
شأنه ويضعف من حجته، ثم ماذا 
نصنع مبا رواه مسلم في صحيحه 
أن النبي ژ قال »استأذنت ربي 
أن أس����تغفر ألمي فلم يأذن لي، 
واس����تأذنته أن أزور قبرها فأذن 

لي«
الذين خاضوا في هذه األمور وخلقوا التشويش في دين 
العامة من الن���اس ال أظنهم فقهوا قول نبينا ژ »من بطأ 
به عمله لم يس���رع به نسبه«، فرضا اهلل ال ينال بالنسب 
وإمنا بالتقوى واإلميان، فبالل احلبشي خير من أبي لهب 
الهاشمي، وس���لمان الفارسي خير من أبي جهل املخزومي 
القرشي، )إن أكرمكم عند اهلل أتقاكم(، وهذا مما يدل على 
عدل اهلل في عباده وأنه ال يظلمهم، وال يؤاخذهم مبا كسب 
أباؤه���م، )وال تزر وازرة وزر أخرى(، ويكفينا ما ورد في 
الصحيحني حني أنزل اهلل عز وجل )وأنذر عشيرتك األقربني( 
قام رسول اهلل ژ فقال »يا معشر قريش اشتروا أنفسكم 
من اهلل ال أغني عنكم من اهلل ش���يئا، يا بني عبد مناف ال 
أغني عنكم من اهلل شيئا، يا عباس بن عبداملطلب ال أغني 
عنك من اهلل شيئا، ويا صفية عمة رسول اهلل ال أغني عنك 
من اهلل ش���يئا، ويا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت من 

مالي ال أغني عنك من اهلل شيئا«.
أخيرا، كلنا يدعي حب اهلل وحب رسوله، »وكل يدعي وصال 
بليلى.. وليلى ال تقر له���م بذاك«، واهلل فرض علينا اختبارا 
وامتحانا، ليكش���ف الصادق ويفضح الكاذب، فقال سبحانه 
)ق���ل إن كنتم حتبون اهلل فاتبعون���ي يحببكم اهلل(، ونبينا 
ژ يقول »ال تطروني كما أطرت النصارى ابن مرمي فإمنا أنا 

عبد، فقولوا عبداهلل ورسوله« رواه البخاري.
dhari0395@hotmail.com

بالد الرافدين وصاحبة احلضارة 
التي تربو على 7 آالف سنة، ومن أول 
الواضعني للقوانني التشريعية التي 
تنظم احلياة البشرية وصاحبة التربة 
اخلصبة والثروة املائية والنفطية، 
ابتلي���ت منذ بضع���ة عقود مضت 
ببعض األنظمة الت���ي أدخلتها في 

مسارات وحروب وخالفات بني أطياف شعبها وجيرانها الذين 
ترتبط معهم بصلة القرابة واملصالح املش���تركة، وجغرافية 

األرض التي ال ميكن استبدالها أيضا.
وهذه األحداث ال يقبل بها أغلبية الشعب العراقي صاحب 
هذه احلضارة والذي دائما يتمتع بالنخوة والكرم واحلمية، 
ولكنه ظلم من قبل تلك األنظمة كما ظلم جيرانه بسبب هذه 
احلروب والتدخالت السافرة واملطالبات الزائفة التي ال تخدم 
إال األعداء والدائرين في فلكهم، ولذلك نطلب من الضمائر احلية 
أال يصبوا اللوم على الش���عب العراقي الذي كان مغلوبا على 
أمره في تلك احلقبة التي سبقت 2003، وأن يركزوا اللوم على 
تلك األنظمة الت���ي خدمت أعداء األمة بتصرفاتهم الصبيانية 
واجلنونية في نفس الوقت حتى انقلب السحر على الساحر، 
فنحن ال نكن لهذا الشعب وال نتمنى له إال االستقرار ومزيدا 
من الدميوقراطية حتى يس���ود االستقرار بينه وبني جيرانه 
الذي���ن ال يكنون له إال كل احل���ب ويتمنون أن ينعم بثرواته 
الطبيعية ويبني بالده مبا ينفع الوطن واملواطن ويسود السالم 
بني أطيافه عربه وكرده من جنوبه الى شماله ومن شرقه الى 
غربه ومن دون هذه وتلك سيرجع في دوامة كسابقتها وهذا 
ال نتمناه لهذا الشعب العريق والذي تربطنا معه صلة اجليرة 
وال نصغي لبعض األبواق التي تبث سمومها عبر تصريحات 
ظاملة وغير مس���ؤولة ومدفوعة من قبل الذين ال يعيشون إال 
على فتات احلروب والفتنة والنزاعات والش���رذمة التي تهدم 
وال تبني وال يحصل من زوبعاتهم إال الوهم وضرب من اخليال 

لم يتحقق وال ميكن حتقيقه.
والكويت رسميا وشعبيا دائما ال تتمنى لكل جيرانها إال مزيدا 

من االستقرار وهذا ما جبل عليه أهل 
الكويت منذ فجر التاريخ، فهم دائما 
يحبون اخلير والسالم ويسعون اليه 
لهم ولغيرهم، ونأمل ان يسود نفس 
الش���عور لدى اآلخرين حتى ينعم 
اجلميع بهذه الثروات التي حبانا اهلل 
بها، ومواقف الكويت معروفة للقاصي 

والداني في هذه النواحي اإلنسانية عربيا وإسالميا.
ونرجو من الذين يطلقون التصريحات واالتهامات جزافا ان 
يكفوا عنها ألنها ال تخدم إال جهات صاحبها »ما يطول شاربه«، 

وسبق أن رأيتموها مع من دار في فلكها سابقا.
وات����ه����ن����ى ف��������الح  ي������ا  ازرع 

ت��������رى ال����س����م����ا ب����ي����ه غ���ي���وم
وختاما ننصح النظام العراقي وشعبه الشقيق ان يتخلصوا 
من إرهاصات املاضي املرير ويحذروا أعداءهم في داخل اجلسم 
العراقي الذين يزفون التصريحات التي يعلمون ان نتائجها 
ستكون عكسية ولن يجنوا منها إال تعطيل النمو واالستقرار 
له���ذا البلد الذي يتمتع بثروات تغنيه ع���ن األطماع الزائفة، 
وستحد من شموخه كركيزة وركن أساسي في اجلسم العربي 
واإلسالمي أيضا، فاملثل يقول: »ربي اكفني شر أصدقائي.. أما 

أعدائي فأنا كفيل بهم«.
فاحذروا هؤالء الذين يطلقون التصريحات وكأنهم يكلفون 
من أعداء العراق قبل غيره���م، واحذروا إدخال املفاهيم التي 
ستكون انعكاساتها على هذا اجليل وجيل املستقبل جرما في 
حق اجلميع، فدول أوروبا وشرق آسيا دخلت في حروب طاحنة 
وجتاوزوها وبدأوا بتنمية املصالح املشتركة فيما بينهم وهم 
لم تكن تربطهم عالقات كم���ا تربط بني هذه األمة وجيرانها، 
فهذا ال يعني عدم التذكير مبا قام به بعض من الذين أجرموا 
بحق شعوبهم وجيرانهم حتى نحذر األجيال القادمة من هذه 
النوعي���ة، وال تكرر على هذا الوط���ن العزيز، وهذه نصيحة 
م���ن بلد ال يكن لكم إال االحترام فنرجو ان تكونوا على نفس 

املستوى وأهال لذلك.

العراق ودول الجوار

مطلق الوهيدة

 رأي

فتنوا الناس بدينهم

م.ضاري محسن المطيري
رياح التفاؤل

»30% من املناصب القيادية في الدولة حصل عليها 
أصحابها بالواس����طة« هذه اجلملة كانت رأي محدثي 
األول أم����ا محدثي الثاني فكان رأيه »75% من املناصب 
القيادية منحت بالواس����طة«، األول يعمل في منصب 
رقابي )حقيق����ة ال أعلم إن كان قد حصل على منصبه 
بالواسطة أم ال( أما الثاني فيعمل سكرتير عضو مجلس 
أمة، ورأي شخصني ال ميكن أن يشكل إحصائية علمية 
دقيقة عن واقع من����ح املناصب القيادية في احلكومة، 
ولكن����ه على األقل ورغم التباين ب����ني الرأيني يعطينا 
فكرة واضحة عن أن الواسطة »العبة بحسبة« اجلهاز 

اإلداري للحكومة.
قلت في مقال سابق لي ان من مساوئ االستجوابات 
منح املناصب القيادية ألقرباء نواب ومناصري ومفاتيح 
ن����واب، وذكرت أن أمام احلكوم����ة ومنذ حلظة انتهاء 
االستجواب األخير لصاحلها دين مستحق في رقبتها 
عليها أن تسدده لبعض النواب الذين وقفوا معها، وذكرت 
أن هناك ما ال يقل عن 350 منصبا قياديا بني مدير عام 
ومدير ومراقب وديبلوماسي في جميع وزارات الدولة 
ستذهب كدفعة أولى تسدد من دين احلكومة لنوابها، 
وأعتقد أن بعض كشوفات التغييرات األخيرة والهيكليات 
والتنقالت والندب األخيرة في بعض الوزارات لم تخيب 
ظني كثيرا، فقد رأينا معها عقد املناصب ينفرط لتتساقط 
حباته على من ال يس����تحق ويحص����ل عليها صاحب 
احلظوة ال صاحب الكفاءة مبباركة نواب لألمة أخذوا 
جزءا من مس����تحقات وقوفهم مع احلكومة إما بتعيني 
ولد عمة أحدهم أو ابن خالة أو حتى نسيب، أما اجلزء 
اآلخر فاهلل وحده يعلم كيف مت تسديده، وعامة املثل 

يقول »احلكومة كرمية وربعنا يستاهلون«.
حكومتن���ا جتد أن الصمت فضيل���ة متى رأت فيها 
»حقران���ا« لط���الب احلقيقة، وتتح���دث ومتأل الدنيا 
تصريح���ات إذا ما كانت القضية املثارة ال تس���تحق 

حتى عطسة تصريح.
وما نطلبه اليوم هو أن تخرج احلكومة من ش���رنقة 
الصمت الصيفية وتخبرنا وهي تضع عينيها في عيوننا 
بأنه ال تعيينات ال ألقرباء نواب وال »نسايب« وال أصهار 
وال مفاتيح وهو األمر الذي أثاره عدد من النواب األسبوع 

املاضي.
Waha2waha@hotmail.com
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