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مازلت حتى كتابة هذا املقال بانتظار رد من 
وزارة االوقاف على اس���ئلتي التي وجهتها له 
في مقالي الس���ابق ومازلت ايضا أشك في أنه 

سيجيب عنها ألنها حقيقة.
ونحن بالكويت دائما نتهرب من احلقيقة 
ألنه���ا موجعة، ولكنني اليوم احب ان اضيف 
ملا ذكرته في الس���ابق أن ما يزعمه كثير ممن 
يدعون القدرة على العالج بالرقية الش���رعية 
بأن أحد الش���يخني رحمة اهلل عليهما اما ابن 
عثيمني أو ابن جبرين قد زكاهم للرقية، قول 
مردود النه مت االتصال مبؤسسة ابن عثيمني 
اخليرية والتحدث مع أح���د افرادها االفاضل 
وهو الشيخ أبو خالد، وقد أنكر بشدة فعلهم 
هذا وأكد أن الش���يخ ابن عثيمني،، رحمة اهلل 
عليه، لم يزك احدا للرقية طوال فترة حياته، 
وكذلك مت االتصال مبؤسسة ابن جبرين اخليرية 
والتحدث مع ابنه الشيخ سليمان بن جبرين 
والذي أفاد فعال بتزكية والده، رحمة اهلل عليه، 
لعدد من الرقاة حتى قبل 10 سنوات من وفاته، 
ولفقدانه الثقة مبن زكاهم حيث سلكوا مسلكا 
آخرا بعيدا عن الرقية الشرعية فقد طلب رحمة 
اهلل عليه من هيئة االمر باملعروف والنهي عن 
املنكر اسقاط واتالف ش���هادات التزكية التي 
زكاها، ألنهم انحرفوا عن الرقية الشرعية وقد 
وافق املسؤولون في تلك املؤسستني على افادتنا 

مبا سبق بكتب رسمية.
وبذلك يكون ما كتبته تأكيدا رس���ميا من 
مؤسس���ة ابن عثيمني وابن جبرين، وبالتالي 
امتنى من وزارة االوقاف البحث لكي توقف هذا 
العبث ألن ظاهرة الدخالء على الرقية الشرعية 
انتشرت وبصورة سلبية الفتة للنظر حيث 
جند من يدعون الرقية الشرعية قد كثروا لكثرة 
الزبائن وهم في االساس بعيدون كل البعد عن 
الدين الذي يجعلونه غطاء لطمعهم وجشعهم 
وابتزازهم خاصة انهم يجدون زبائن دائمني 
هاربني من مواجه���ة واقعهم راغبني في القاء 
الل���وم على االخرين دائم���ا لعدم رغبتهم في 
تصحيح اوضاعهم وهؤالء الزبائن غالبيتهم 
العظمى من النس���اء وهذا يدخلنا في مشاكل 
كثيرة وخطي���رة، ال اقصد اال االصالح واهلل 

من وراء القصد.
> > >

بعض الكتاب اصبحوا اليوم يرون أنفسهم 
انهم أصحاب القرار ف���ي هذا البلد متجاهلني 
وجود الس���لطة التشريعية والتنفيذية وهذا 
يؤثر مستقبال على صحة قواهم العقلية ألن 
الكاتب ال ميثل اال رأيه اخلاص يكتبه وللحكومة 
او املجلس اخليار في االخذ به او جتاهله ألنهم 
هم أصحاب القرار لذلك وجب علي التنبيه وال 

اقصد الكل طبعا اال من رحم اهلل.
> > >

عقيد برتبة »فارس«: يعجز القلم ان يصف 
العقيد حس���ني غالب املطيري املس���اعد ملدير 
مخالفات العاصمة هذا الرجل الذي قل ما نرى 
مثله ف���ي وزارة الداخلية في حبه واخالصه 
وتفانيه في عمله، وفقك اهلل يا ابا احمد وكثر 

اهلل من امثالك.
Al-aloush2007@hotmail.com

عندما ألف الروائي »جورج 
أورويل« روايته املتعلقة بكيفية 
سيطرة املؤسسات والوزارات 
والهيئ���ات واملنظم���ات على 
تفكير املواطنني وتس���ييرهم 
وفق سياسات وأفكار محددة، 
وأطلق عليها اسم »عام 1984« 
فقد أصاب ه���ذا العمل األدبي 

املاليني من البشر بالهلع واخلوف والرعب، حتى وصفهم 
الكاتب بعالم يحكمه »األخ األكبر« والذي تنتشر صورته في 

كل مكان محذرة اجلميع من ان »األخ األكبر يراقبك«.
فقد نظمت وزارة احلقيقة حملة دعائية من خالل لغة 
جديدة، لكي تعيد كتابة التاريخ، باستخدام ملسات منطق 
فكري جديد، وفي الوقت نفسه قامت وزارة السالم بشن 
احلروب لكي تذكر الش���عب دائما باخلطر الداهم الذي 
ميثله أعداء الب���الد، وذلك إلرهابهم، ولتؤكد في الوقت 
نفسه ان »أوشينيا« ظلت قوية نتيجة لوالئهم وطاعتهم 

الكاملتني »لألخ األكبر«.
وكذلك حافظت »وزارة احلب« على األمن العام مبساعة 
شرطة الفكر. وقد كانت اجلرمية الكبرى هي إعمال العقل 
بأفكار تنتقد سياس���ة الدولة، وأدارت »وزارة الوفرة« 
اقتصاد البالد على النحو الذي تقنع به الشعب بأهمية 

»الندرة« أو »الشح« وحاجة الدولة إلى تضحيتهم«..!
وكانت لغة احلوار املزدوجة هي لغة احلكومة التي 
رفعت ش���عارات.. احلرب هي »السلم« واحلرية تعني 

»العبودية« واجلهل هو »مكمن القوة«!
وقد سعى وينستون سميث، وهو الشخصية األساسية 
والرئيسية في تلك الرواية، الى الهروب من هذه القيود 
االجتماعية والنفسية، فقد كانت الدولة تفرض هيمنتها 
الكاملة على الش���عب، عن طريق التخويف، والسيطرة 
على العقل.. وكانت محاوالت���ه للحصول على حريته 

مرعبة، ورائعة في الوقت ذاته.
والس���ؤال الذي طرحه الكاتب »أدريان وآن جرييك« 
في كتابهما اخلاص بعن���وان »اغتصاب العقل« والذي 
ترجمه أمجد شوقي عام 1997 في مصر، بأنه هل يوجد 
عالم وينستون سميث الذي ركزت عليه الرواية »1984« 

في عاملنا احلاضر؟
فيواصل الكاتبان بأن هناك الكثير من الكّتاب والباحثني 
توصلوا ال���ى نتيجة مفادها ان أس���اليب احلماية ضد 
تس���لط احلكومات تزيد مبعدالت لم يس���بق لها مثيل. 
ولكن التفكير ال���ذي قد يصيب صاحبه بالرعب هو ان 
تكون املقاالت على شكل لغة احلوار اجلديدة، التي تفتق 
عنها ذهن »وزارة احلقيق���ة« في حكومة »األخ األكبر« 

متمثلة في محاوالت السيطرة 
على الرأي العام، أي السيطرة 

على العقل والفكر..!
ويواص���ل الكاتبان أدريان 
وآن جرييك القول بأن الروائي 
أورويل اختياره لعام 1948 جاء 
عشوائيا، وبأن آخر رقمني من 
التي كتب فيها روايته  السنة 
سنة 1948، فقد كان االختيار موفقا، حيث ان العديد من 
الظروف واألحوال التي وصفها أورويل في روايته كان نتاجا 
التساع دائرة املعرف، وتقدم وسائل االتصاالت، والثورة 

االجتماعية التي أعقبت احلرب العاملية الثانية.
ال ش���ك ان أكثر أس���اليب »اغتصاب العقل« شيوعا 
وانتشارا يكون في املجتمعات ذات النظم الديكتاتورية 
التي تعاني ش���عوبها القهر واجلور والكبت واإلحباط 
والتردي في العالقات الش���خصية وانتشار اجلامعات 
الديني���ة والعقائدية املتطرفة الت���ي حتمل لواء »الفكر 
األحادي الواحد« بحيث يجع���ل املجتمع يفتقد القدرة 
على التعبير عن الذات والروح وكبت الصحافة احلرة 

والغاء أسلوب االستماع الى الرأي اآلخر.
ومما يؤكده الكاتبان »أن هذا األسلوب ينتج عنه توليد 
االستغالل، واستيالب اإلرادة حيث يساعد التعطش الى 
اإلجابات عن أسئلة معلقة أو احلرمان من احلرية وفقدان 
األمل على خلق جيل كامل من ضحايا الس���يطرة على 
الفكر وفوق كل ذلك ساعد التقدم العلمي والتكنولوجي 

على ابتكار أساليب حديثة الغتصاب العقل«!
وهو ما أشرنا إليه في عدة مقاالت سابقة عن كيفية 
بعض م���ن يحملون الصفة اإلس���المية املنغلقة فكريا 
وتش���ويه صورة كثي���ر من املذاه���ب والفئات األخرى 
اإلس���المية والفكرية حينما استغلوا شبكة املعلومات 
العاملية »اإلنترنت«... في نشر أفكارهم وآرائهم املتطرفة 

من خالل تلك الشبكة..!
بعد استخدام أساليب التعدي اجلنسي والبدني التي 
لم ينجحوا في استمرارية نشر فكرهم، بدأوا في استخدام 
أسلوب استخدام اغتصاب العقل الذي يهمل دور اإلنسان 
ف���ي التفكير والبحث والتقصي عن احلقيقة التي يجب 
أن يعرفها.. حت���ى أصبح كثير منهم يحمل مقولة »دع 
احلكومة تفكر عنك«.. أي »دعنا نحن نفكر عنك لنحيي 
لك حياة جديدة وجيدة في إهمال العقل والفكر من التطور 

واالبتكار وفق أطروحاتهم املتطرفة..!
فاكه�ة الكالم: يقول املثل الكويتي: »اللي بالقلب يجرح، 

ال طلعه بره يفضح«.
Aliku1000@yahoo.com

اغتصاب العقل.. 
نفكر عنك!

د.بدر نادر الخضري

لمسات

إنه م����ن األفض����ل، بل من 
الضروري، ان يحافظ املجلس 
األعل����ى للبترول على معدالت 
االنت����اج احلالية ويبقيها دون 
تغير، ألن عوائدها املالية تكفي 
احتياجات البلد ملا يقارب عقدين 
قادمني، باإلضافة الى احملافظة 
على املكامن البترولية والغازية 

حتى ال يضعف انتاجه����ا ويصيبها التجوف، ويضعف 
الضغط الكامن بها، خصوصا حقل برقان وكذلك املقوع 
واآلبار القريبة من مدينة األحمدي لكي نحافظ على منسوب 
الغاز املرافق للنفط والذي في بعض األحيان يتم حقنه 
أو إحراقه، والتصنيع البترولي قدر اإلمكان أفضل وأكثر 

مردودا من بيعه خاما.
فالنفط يس����مى يا سادة »الس����احر ذو األلفي وجه« 

.Crude Products
وقد س����بق أن قدمت بعض املقترح����ات لوزير النفط 
الس����ابق م.محمد العليم مبد خط نفط����ي عبر األراضي 
الس����عودية من Maxing Mani Folo غرب مدينة األحمدي 
وربطه مع اخلط »العراقي � الس����عودي« النفطي أو مع 
خط تايب الين، وأود أن اكرر هذا االقتراح ملا له من اهمية 

استراتيجية حاضرا ومستقبال.
> > >

ديوان احملاسبة: نزف نخوة الوطن واملواطن لرئيس 
ديوان احملاسبة والعاملني معه والذين ال نشك في إخالصهم 

بأن يش����مروا عن س����واعدهم 
ويدققوا على املشاريع الضخمة، 
والتي برزت هذه االيام في بعض 
وزارات الدولة والتي رصدت لها 
مبالغ كبي����رة نتمنى أن تكون 
حسب املواصفات البيئية وحسب 
التصميمية بش����روط  اجلودة 
السالمة حتى ال يصيبها ما اصاب 
ما قبلها من بعض املقصرين في دقة االشراف واالجناز، وال 
يغيب عن بالكم ان الشهية عند بعض ضعاف النفوس قد 
تفتحت زهورها لتستنشق هذه الروائح املالية في بطونها، 
وحتى الضباع والثعالب بدأت تفتل ذيولها وتكشر عن 
أنيابها، كفانا اهلل شرها.. وعضة الشبعان أهون من عضة 

اجلوعان »ترى الهيبة أفضل من اخليبة«.
> > >

نصيحة: ال يأخذكم احلس����د والصراعات التنافسية فيما 
بينكم على مناقصات »علي بابا« حتى ال تتعطل املشاريع 

التنموية وتنفلت منكم األوقات احملدد لتنفيذها.
> > >

اقتراح: � لو قامت وزارة الكهرباء ببناء جميع احملوالت 
الكهربائية مغمورة بس����راديب حتت األرض وموضوع 
حولها سياج مسور ببعض األشجار حلافظت على البرودة 

وحمتها الى حد ما من الغبار.
� لو مت بناء املستش����فيات والفنادق الس����ياحية على 

شواطئ البحر لكان أفضل لها.

النفط

مطلق الوهيدة

رأي

ال أحب أن أتورط بالدفاع كتابة عن صديق، ولكنني اليوم 
أجد نفس����ي مضطرا للكتابة عن أح����د األصدقاء، ليس من 
وجهة نظر املدافع وال املبرر ملا فعله، ولكن أعتقد أن 12 عاما 
تربطني بذلك الصديق تكفي ألن تس����رج خيل شرهته على 
باب الكتاب����ة، وأعني الكاتب اإلعالمي احملامي نواف الفزيع 
الذي عرفته في »القبس« وعملت معه في أكثر من مشروع 
صحافي، وأعرف متام����ا أن مخه كان نظيفا ولم يزل كذلك، 
رغم اختالفي مع آرائه السياسية على طول اخلط وان اتفقنا 

فال نتفق إال نادرا.
بدأ مشواره مع الكتابة اليومية بشكل مختلف عن كثير 
من الكتاب، يقدم املعلومة على أي ش����يء آخر، فال معلومة 

إذن ال مقالة له اليوم.
يكتب مقاالته بذات احلرص الذي يكتب به مذكراته القانونية، 
ليست له قضية محددة تشغله سياسيا ليتناولها في كتاباته، 
ولكن في ذات الوقت كل شيء يشغله، مشكلة الفزيع، وهي 
أهم حس����ناته ككاتب، أنه يعتقد أن كل خطأ يحصل في هذا 

البلد هو قضيته الشخصية.
وإذا ما أمسك قضية ما وتناولها كتابة فإنه ال يتركها إال 
بعد أن يشبعها ويشبعنا معها بحثا ومتحيصا مستندا على 
املعلومات وال شيء آخر، فرأيه آخر ما ميكن أن يطرحه. في 
األسبوع املاضي حكم عليه باحلبس 3 أشهر مع كفالة 300 
دينار لوقف النفاذ في قضية سب وقذف، وبحسب رأي فريق 
الدفاع عنه أنها لم تكن لتستحق أكثر من غرامة أو امتناع عن 
النطق بالعقاب، ولست هنا في معرض تناول حكم قضائي 
بالتعليق، فلهيئة احملكمة ما رأته من أوراق أمامها، واليزال 

أمامنا درجتا تقاض حتى يقفل باب تلك القضية نهائيا.
ق����ال لي نواف ذات م����رة »لن أتوقف ع����ن الكتابة حتى 
يتوقف أهل السياسة عن الس����رقة«، ويقول العم بوناصر 
صالح الش����ايجي في »قيلولة« األسبوع املاضي »فليتوقف 
أهل القلم عن مطاردة أهل السياس����ة«، وأقول للعزيز جدا 
بوناصر فليتوقف أهل السياسة عن العبث مبقدرات وخيرات 
البل����د وكأنها عزبة خاصة بهم وعزبة حصرية ورثوها عن 
»مراحيمهم«، وعندها أعدك أن كتاب الكويت جميعا الصالح 
فيهم والطالح لن يجدوا ما يكتبون عنه سوى أحوال الطقس 

و»قصة شعر« هيفاء وهبي.
يا بوناصر لقد بلغ األمر ببعض الساسة أنهم يعتقدون 
أنهم فوق القانون وغير قابل����ني للمس أو التناول أو حتى 
املساس بش����خوصهم الكرمية، وحبذا لو أنك وجهت إليهم 
دعوة كرمية في قيلولة نهاية هذا األس����بوع مفادها »من ال 
يريد من أهل الساس����ة أن يطارده أهل القلم... فلينزع عنه 
بشته وليعد إلى منزله وعندها لن يتناوله أحد من الكتاب 

ال بخير وال بشر«.
Waha2waha@hotmail.com

كتاب »البجعة الس����وداء« ملؤلفه نسيم طالب من الكتب 
التي تستحق القراءة، وهو من ضمن الكتب األكثر مبيعا على 
قائمة »نيويورك تاميز«، ويتحدث ذلك الكتاب عن التداعيات 
غير املتوقعة، ويقصد ب� »البجعة الس����وداء« األحداث التي 
يستبعد حدوثها وتتميز بعدة مميزات في الوقت نفسه، وهي 
أنها غير قابلة للتنبؤ، ولها اثر كبير جدا على العالم، وعند 
وقوعه يقوم الناس بتفسير هذا احلدث على أنه غير مفاجئ، 
وخير مثال على ذلك »الفيس بوك« و»تويتر«، حيث انهما 
يعتبران بجعة سوداء، واختراع اإلنترنت وغيرها من امور 
حتدث بشكل غير متوقع، وستكون هناك بجعات سوداء في 

املستقبل مادام اإلنسان موجودا.
تفحص »نسيم طالب« ودرس كيف أن اإلنسان يخدع نفسه 
بأنه يعتقد أن لديه علما مبا يحدث من حوله، مما يؤدي إلى 
أن يحصر اإلنسان تفكيره في أمور معينة وهامشية، وال يفكر 
بطريقة كلية، وتأتي األحداث فجأة ومن غير سابق إنذار، ولعل 
األزمة املالية العاملية خير مثال على ذلك، ويتحدث نس����يم 
في الكتاب عن بعض اإلستراتيجيات للتعامل مع »البجعات 

السود« وكيف تتم االستفادة من هذه البجعات.
ق����رأت الكتاب ووجدت أنه مفيد ج����دا ، ويعطيك بعض 
التكنيكات التي تستطيع أن تغير من نظرتك لألمور، وتنظر 
إليها من زوايا مختلف����ة، وهو بحاجة إلى تركيز كبير عند 
قراءته، ويذكر بعض القصص الطريفة التي تساعد القارئ 

على فهم الكتاب بطريقة سلسة.
وهناك مقوالت كثيرة قيلت في الكتاب، فقد قالت صحيفة 
التاميز أنه »كتاب آسر شديد اإلثارة للفكر«، وقالت جريدة 
الدايلي تلغراف عنه أنه »مقل����ق ومثير للجدل.. طالب هو 
عال����م صاعق ورجل فذ«، والنيوي����ورك تاميز ذكرت »نظر 
إليه كرجل رؤيوي ألنه اس����تطاع استشراف الكارثة املالية 

قبل حدوثها«.
ويعتبر د.نسيم طالب، أول من تنبأ باألزمة املالية العاملية 
بكتابه هذا »البجعة الس����وداء« عندما نشر في 2007، وذكر 
املساوئ التي تسير عليها سياسة الواليات املتحدة األميركية 
بالرهن العقاري لدى بعض املؤسسات، وقال إنها جتلس على 
برميل من البارود، وقد صدقت توقعاته وحدثت األزمة املالية 

التي كان سببها الرهون العقارية األميركية.
ويقول طالب: »حاولت رسم خريطة األحداث املفاجئة وغير 
املتوقعة أي البجع الس����ود التي وقعت في األعوام العشرة 
املاضية، فوجدت من املستحيل حتديد رسم بها ألنها متفرقة، 
إذ ال ميكن التعلم من جتارب املاضي لتحديد املس����تقبل كما 
يدعي االقتصاديون والصحافيون« ويقول »هناك 13 مليون 
اقتص����ادي حول العالم لم جند 5 منه����م يتوقعون األزمة« 
ويقصد األزمة املالية العاملية، إنه فعال كتاب يستحق القراءة 
وبكل روية وأريحية، ألنه يعتبر خارطة طريق الستشراف 

املستقبل بروح العصر.
akandary@gmail.com
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