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ما هذه الغيرة
 على احلكومة؟!

لنؤصل قبول اآلخر 
)2 ـ 3(

عجبت وتعجب معي الكثيرون من أهل الكويت الذين 
شاهدوا هذه الغيرة العظيمة على احلكومة وعلى 

صورتها وعلى عدم تضامنها، ما جعل بعض نواب 
املعارضة يصوت ضد مبدئه املعلن ألكثر من مرة وخالل 

الشهور، ال ال بل وقبل أسابيع قليلة جدا، ممن رفضوا 
اإلحالة أو تأجيل االستجواب ويوم الثالثاء املاضي 

صوتوا ضد مبادئهم ومواقفهم املعلنة من أجل احلفاظ 
على احلكومة وضد أن يقوم سمو الرئيس باستجواب 
وزرائه، ما يؤدي إلى اإلساءة للحكومة وصورتها أمام 

اآلخرين أو شيء كهذا!
وهذه الغيرة على احلكومة والعمل من أجل احملافظة على 

صورتها ال يتسق البتة مع ما يطالبون به جهارا نهارا 
بأنهم يعملون على رحيل هذه احلكومة ورئيسها ويوم 
الثالثاء املاضي أخذوا على عاتقهم العمل بجد واجتهاد 

ومبخالفة مواقفهم ومبادئهم املعلنة من أجل احلفاظ 
على احلكومة، فكيف يكون هذا وعلى من يستطيعون 

تسويقه؟ أما حكاية أن سمو الرئيس يستجوب وزراءه، 
أو أن نائب رئيس الوزراء يستجوب سمو الرئيس، فهذا 
أمر محال، وأعتقد جازما أن هذه مكيدة ووقيعة دبر لها 
بعض أعضاء املعارضة إلحداث مثل هذا الوضع الشاذ 
ويرسمون صورة لكي يحققوا رحيل احلكومة بعدما 
عجزوا عن حتقيق هدفهم املعلن عبر وسائل مواجهة 

الرجال فأخذوا أسلوبا دنيئا من أجل الوصول ألهدافهم، 
لذلك فإنني أنبه سمو الرئيس ونائبه بأال ينخدعا أو 
تنطلي عليهما هذه الوقيعة، فال يعتقد أي إنسان بأن 

أحدا من املعارضة حريص على أي منكما بل إن أعضاء 
املعارضة يعملون ليل نهار على رحيلكما معا وإن توددوا 
فإنهم يظهرون ما ال يبطنون. فاحلذر احلذر، فكل منكما 
شخصية قوية وغير قابل لالنقياد لهم أو لغيرهم، ولن 

ينفذ أي منكما أوامرهم وطلباتهم التي لها أول وليس لها 
آخر وعلى حساب الوطن وأهله الكرام، وهم يدركون ذلك 

متاما، فليس أحد منكما يخدم أهدافهم ألنهم يريدون 
شخصا ضعيفا يقدم لهم كل ما يريدون من فوضى ال 

حدود لها وهذا الشخص ليس أيا منكما.

من هو اآلخر الذي يتعني علّي قبوله؟.. إنه الشخص 
الذي هو غيري، سواء كان من رحمي أو ذلك الذي ال 

ميت لي بأي صلة قرابة، وحديثنا عن اآلخر يشمل 
النوعني منه. وقد يستغرب البعض كيف يكون ابنه آخر 

وهو يراه جزءا منه؟ ومثل هذه النظرة لألبناء توقع 
بعض اآلباء واألمهات في أخطاء تربوية جسيمة حينما 

يوجهونهم للحياة على أنهم نسخ مكررة ألنفسهم، 
بينما واقع احلال وإن اجتهدوا في تربيتهم على 

منطية محددة إال أن هؤالء األوالد يرثون من األجداد 
القريبني والبعيدين قابليات واستعدادات قد تكون 
مختلفة إلى حد بعيد عما لدى والديهم، واالعتراف 

باالختالفات بيننا وبني أبنائنا هو أول الطريق لتفهم 
قدراتهم ومواهبهم لتوجيهها تربويا الوجهة الصحيحة. 

كذلك أول آلية للتعايش اإليجابي مع اآلخر من األفراد 
واجلماعات هو قبولهم كما هم في واقعهم ال كما 

تشتهيه وتشاؤه أنفسنا، وبتدبر هذه اخلطوة املهمة 
نستكشف أن من أهم األسباب التي حتول سلوكنا جتاه 

اآلخر إلى خالف معه هو رفضنا اختالفه عنا.
 والسبب الذي يأتي بعد هذا في األهمية هو الصراع 
على مواهب احلياة بني األفراد والفئات والدول، ولقد 
كان هذا التنازع دافعا ألول جرمية على وجه األرض 

بقتل قابيل أخاه هابيل. لقد شاء اهلل سبحانه بحكمته 
أن يوزع رزقه ونعمه على عباده بكيفيات متنوعة 

وكميات متفاوتة، ونظم سلوكياتهم في مسؤولية إدارة 
احلياة وتوظيف هذه النعم كل من موقعه وفق ناموس 

العدالة اإللهية التي بلغهم إياها عبر رسله وأنبيائه ابتداء 
بأبي البشرية آدم گ، وانتهاء باخلامت محمد ژ، )لقد 

أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب وامليزان 
ليقوم الناس بالقسط ـ احلديد: 25(. 

فإذا آمنا بالتوزيع اإللهي في تفاوت عطاياه ومننه 
احملفزة للتكامل البشري الفردي واالجتماعي، 

ووظفناها وفق املنهجية الربانية في عمران أنفسنا 
ومجتمعاتنا بعيدا عن احلاالت النفسية السلبية 

كاحلسد والطمع واألنانية والطغيان والتسلط، والتزمنا 
بأخالقيات حب النوع اإلنساني واحترامه وجتنب 
ظلمه، فإننا بذلك نكون قد ملكنا اجلذور النفسية 

واملنابع الفعلية للسلوك العملي في قبول اآلخر 
واحترامه، وجتنب نفيه وظلمه.  أما احملورية الثالثة 

التي قد تسبب إقصاء اآلخر ورفضه هي محورية احلق 
والباطل حينما يتصور أحدنا أنه ميلك احلقيقة املطلقة 

فيما يعتقد ويفكر وما عدا ذلك فهو الضالل احملض 
الذي ينبغي أن يقصى ويباد من الوجود. هذه اإلشكالية 

ينبغي أن نواجهها بالواقع الفعلي الذي ال ميلك أحدنا 
فيه االدعاء بالعصمة من األخطاء في الفهم والتصورات 

والتطبيقات ألي حقيقة من احلقائق التي نشترك في 
اإلميان بها، وبدال من التعارض في اآلراء على مستوى 
التنافر واإللغاء لآلخر لنسع للتعامل مع املخالف على 

قاعدة أن رأيي صحيح يحتمل اخلطأ، ورأيه خطأ 
يحتمل الصواب، أما كيف نوظف ما تصورناه من أهم 

اآلليات ملكافحة آفة إلغاء اآلخر والعمل على تأصيل 
قبوله فهو يحتاج إلى مقال آخر، وللحديث بقية.

رياح التفاؤل
م. ضاري محسن المطيري

هذا من كسب 
أيدينا

اهتزت املدينة النبوية في عهد الفاروق عمر بن 
اخلطاب ÿ، فوقف خطيبا في أهلها وقال »لئن 

اهتزت مرة أخرى واهلل ال أجالسكم وسأخرج 
منها«، وقال اإلمام سفيان الثوري »واهلل إني 

ألعصي اهلل فأعرف ذلك في خلق دابتي وفي خلق 
امرأتي«، ال يقول ذلك بال شك إال أصحاب القلوب 

احلية، التي تربط كل ما يجري حولها بأفعال العباد، 
وتوقن أن الزالزل أو تعسير األمور وسوء أخالق 

اآلخرين معها ما هو إال نتيجة حتمية ألفعالها، قال 
تعالى )وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم 

ويعفو عن كثير(.
فماذا لو قارنا أحوالنا وتقصيرنا في جنب اهلل هذه 

األيام، مع األولني أصحاب القلوب احلية، بالشك 
سنكون أولى منهم باخلوف من شؤم معاصينا 
الكثيرة والعظيمة، وسنسارع في رأب الصدع، 

ونحسن عالقتنا مع اهلل، فنرجع إليه ونسأله العفو 

والغفران، واهلل املستعان، وكالمي هذا بالطبع ال 
يشمل أصحاب القلوب امليتة التي تفسر كل ما 

يجري حولها تفسيرا ماديا صرفا ليس له عالقة 
بأفعال العباد.

ومنا هنا يجب علينا أال نغفل ما يجري من حولنا 
من قالئل ونزاعات وثورات، واستباحة لدماء 

املستضعفني من املسلمني، من الشيوخ والنساء 
واألطفال، أو استشراء األوبئة وتعاقب الكوراث 

البيئية، وننسى عالقتها الوثيقة مبا تقترفه أيدينا، 
فما يجري ما هو إال حتذير وسوط عذاب من اهلل 

لعلنا نراجع أنفسنا ونصحح من أوضاعنا، قال 
تعالى )ظهر الفساد في البر والبحر مبا كسبت 
أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم 

يرجعون(.
أخيرا: ال شك في أن ما نعيشه في الكويت مؤخرا 
من توقف للتنمية واستشراء للفساد ليس سببه 

الوحيد الصراع السياسي بني بعض أقطاب األسرة 
احلاكمة، بل هذا الصراع نتيحة لسبب حقيقي 

يغفل عنه الكثيرون، وهو عدم اكتراث الكثير منا 
بعالقته مع اهلل، فصار املواطن ال يفكر إال في بناء 
بيته بقرض بنكي، وال يبالي إن كان قرضا ربويا 

أو ال، وال يهتم إال بأمور دنياه، ويغفل أهم قضية 
الستقرار املجتمعات، وهي قضية األمر باملعروف 
والنهي عن املنكر، فتجد الغضب لنصرة كادر أو 
زيادة قرض أشد بكثير من نصرة عرض النبي 
ژ أو من مواجهة ظاهرة أخالقية سيئة، ونبينا 

ژ أكد لنا هذه احلقيقة منذ أكثر من 14 قرن، فقال 
»إذا تبايعتم بالعينة وأخذمت أذناب البقر ورضيتم 

بالزرع وتركتم اجلهاد سلط اهلل عليكم ذال ال ينزعه 
حتى ترجعوا إلى دينكم«، و»العينة« نوع من البيوع 

احملرمة املستشرية في بالدنا وغيرها، حفظ اهلل 
الكويت.

M50514514@hotmail.com

aljaser_b08@hotmail.com

amam_14@yahoo.com

باسل الجاسر

د.خديجة المحميد

رؤى كويتية

مبدئيات

أن تهاجم نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد 
الفهد ال يعني بالضرورة أنك وطني ومعارض، متاما 

كما أنه عند هجومك على سمو رئيس مجلس الوزراء 
أيضا ال يعني أنك معارض مستقل بالضرورة 

أيضا، خاصة إذا جاءت املعارضة باالسم بشكل 
شخصاني ألي من الطرفني وبانتقائية شديدة بحيث 

تثير قضية ضد الرئيس مثال وتترك أطنانا من 
القضايا وراءك ضد نائبه أو تثير 3 أو 4 قضايا ضد 

نائب الرئيس وتترك جباال من املمارسات اخلاطئة 
لرئيس احلكومة، هنا أصبحنا أمام معارضة انتقائية 

تشوبها الشخصانية، وما قد يطلق أحيانا وليس 
دائما ضدهما أو ضد أي مسؤول هو حديث حق 

معارض أريد به... مصلحة، وهو ما حتقق على أرض 
الواقع في استجواب الشيخ أحمد الفهد، فمن جهة 

سمو رئيس مجلس الوزراء وفي أحد االستجوابات 
يتم حتميله مسؤولية تعامل وزير اخلارجية مع 

األحداث في البحرين، ولكن على جانب آخر الشيخ 

أحمد الفهد في االستجواب اآلخر يتحمل مسؤولية 
وزارته دون الرئيس، وهنا تتضح االنتقائية ويتضح 

االستهداف.
الغريب في أمر معارضة الرئيس خاصة من النواب 

أنهم يتهمون كل من يدافع عن الرئيس بأنه حكومي 
وانبطاحي و»قابض«، بينما معارضة الفهد يتهمون 

كل من يدافع عن الفهد بأنه »تابع« و»شبح جهاز 
أمني«، بينما الطرفان ممن يلقون باالتهامات اجلاهزة 

املعلبة يصورون أنفسهم أنهم هم األنقياء األتقياء 
شرفاء البلد، وعلى جانب غير بعيد جند أن أتباع 

الرئيس القريبني منه يتهمون كل من يهاجم الرئيس 
بأنه »مؤزم« و»مندس« بل و»حاقد« على البلد.

وتناسى كل هؤالء أن الناس واعية وأن الكويتيني 
عرفوا من يلعب مع من ومن ضد من ومن هو 

الالعب الرئيسي ومن يقبع على دكة االحتياط ومن 
يصطف وراء من، واألهم أن الصراع بات مكشوفا 

إلى درجة لم يعد هناك ما ميكن أن يخفى على أحد، 

فقد انكشف املستور، فال »دولة فالن« وال »دولة 
عالن«، الصراع يتكون من صدعني رئيسيني سياسي 
على النفوذ ومالي على املناقصات، وال وجود للوطن 

وال للوطنية في معركة في هذه احلرب السياسية، 
وإن كنتم ترونها فلست أرها ولم أشاهدها.

لست مع أحد ضد أحد، ولست مضطرا لالصطفاف 
سوى مع وطني، وال تعنيني دولكم وال دويالتكم 
السياسية وال رجاالت حربكم، وال تهمكم اجلاهزة 
التي تلقى من الطرفني على كل من يريد أن يكون 
كلمة حق، وحتملوا ما سيأتيكم من الغيورين على 

وطنهم، وترفعوا عن إلقاء التهم املعلبة اجلاهزة 
كأنكم جمهور فريق خسر بنتيجة 7 - صفر قرر أن 
ينهي املباراة بإلقاء العلب الفارغة على حكام املباراة.

توضيح الواضح: رمبا تتجاوزون على القانون، ولكن 
صدقوني ال أحد فوق التاريخ، ال أحد فوق التاريخ 
الذي سيذكر ما فعلتموه في بلدكم في هذه احلقبة، 
األهم أنه ال أحد فوق مساءلة الرحمن يوم احلشر.

معارضة
 الرئيس ونائبه

وال أحد فوق 
»التاريخ«

وجهة نظر
د.محمد علي الهرفي

قيادة 
السعوديات 
والنظرة اخلطأ!

اعرف ان هناك اختالفا كبيرا في نظرة املجتمع 
السعودي في التعاطي مع بعض قضايا املرأة، فهناك 

اختالف حول قيادتها للسيارة، واختالف حول 
ممارستها للرياضة،وايضا حول عملها في بعض 
االماكن التي تبدو فيها شبهة االختالط، واشياء 

اخرى من هذا القبيل.
اقدر هذا االختالف، وأعرف انه حق لكل واحد، فاملرء 

له كامل احلرية في ابداء رأيه في أي قضية متس 
مجتمعه وأمنه وقيمه، لكن حق االختالف يجب اال 

يصل الى حد االعتداء على كرامة اآلخرين وكيل 
الصفات السيئة لهم دون وجه حق.

فالذين ينادون بحق املرأة في قيادة السيارة، او 
العمل في بعض االماكن شبه املختلطة او ممارسة 
الرياضة في املدارس ليسوا اعداء لهذه البالد، كما 

انهم ال يتلقون توجيهات من احد، وال يصح اطالق 
تهم متس اخالقهم او دينهم، وامنا يجب ان تنحصر 
وجهة نظر اآلخرين لهم بأن ما ينادون به يعبر عن 

قناعتهم، وان لهم احلق في هذا التعبير، كما ان الذين 
قالوا بعكس ذلك ليسوا متخلفني، وال طالبانيني، وال 
يريدون العودة ببالدنا الى عصر التخلف، الى غير 

ذلك من الصفات السيئة التي اطلقها البعض على من 
نادى بذلك وامنا يجب النظر اليهم على انهم مؤمنون 
مبا يقولونه، وانهم ينطلقون من قناعاتهم مبصلحة 

الدين والوطن وال شيء آخر.
لكن الذي وقفت عنده طويال هو التركيز على النظرة 
اجلنسية للتدليل على ضرورة منع املرأة من ممارسة 

بعض حقوقها، وكأن املرأة كائن ال ميلك اي ارادة، 
وكأن الرجل كائن ينتظر اي فرصة لالنقضاض على 
فريسته التي ـ بحسب تلك الرؤية ـ ستستجيب له 

مباشرة!
فاذا قادت املرأة السيارة فإنها ومنذ خروجها من 

منزلها وحتى عودتها فإنها متهمة جنسيا، احيانا رغم 
انفها، واحيانا بارادتها! هكذا قال البعض!

والذين مع قيادتها للسيارة ايضا هم متهمون في 

دينهم واحيانا في شرفهم ووالئهم لبالدهم.. هكذا 
قال السيد املنجد، ولست ادري كيف استساغ ان 

يقول مثل هذه االقوال؟!
واملرأة اذا مارست الرياضة في املدارس فهي معرضة 
لفقدان غشاء البكارة! ولست ادري اهم اكثر حرصا 

من الفتاة على غشائها ام هي؟
اما الطامة الكبرى في الهوس اجلنسي عند البعض 

فهو اتهامهم ملطار جدة اجلديد بأنه ميثل عملية 
جنسية! ولست ادري كيف يضيع احدهم وقته 

للوصول الى هذه النتيجة التي لم تخطر على بال 
احد؟ ثم ما املصلحة من مثل هذا الكالم؟!

كنت امتنى من املمانعني ان يطرحوا بدائل معقولة 
كما فعل االخ ابراهيم السكران، وان يبتعدوا عن 

طرح االتهامات للمرأة في دينها أو عرضها فهذا غير 
مقبول وال مبرر.

الطرح العقالني املبرر هو الذي يفيد ومن اجلميع، اما 
ما عدا ذلك فلن يكون موضع احترام من احد.
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