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محمد المشعان

محمد هالل الخالدي

د.نرمين الحوطي

ناصر احملمد الشيخ 
والرئيس واإلنسان

هتلر والبدون

الكرسي

بداية البد ان أؤكد حقيقة ان هناك خلط مفاهيم حاصل 
وبتعمد أحيانا، خاصة من بعض السياسيني والنشطاء بني 
صفة القيادي وشخصه، أقول أحيانا بتعمد وتعمد يصل 
إلى حد التجريح واملساس بل واحلكم على النوايا. سقف 
احلرية في البالد ارتفع كثيرا وهذا شيء أكثر من رائع، 
ولكن البد من أن نفصل في التناول بني الصفة كوزير 
وشخص الوزير الذي هو في النهاية مواطن سواء كان 

شيخا من األسرة أو من غيرها.
أعلم بل أنا متأكد أن البعض تعمد اخللط ما بني الصفة 

والشخص من أجل التجريح، خاصة في األشهر املاضية 
بتناولهم لسمو الشيخ ناصر احملمد عندما كان رئيسا 

للحكومة وها هم يفعلون ذات الشيء مع رئيس الوزراء 
اجلديد.

ما أردت قوله هو أنه وفي التناول النقدي ألي قيادي البد 
من الفصل بني صفته الوظيفية وشخصه، وأنا اتخذت 
هذا مبدأ لي في كل مقاالتي التي انتقدت فيها سياسات 

سمو الشيخ ناصر احملمد أو غيره من وزراء ونواب 
ومسؤولني، ولم أمدح يوما رئيس الوزراء السابق، ولكن 

سمو الشيخ ناصر احملمد وبشخصه يستحق املديح، 
وذلك عندما قمت كغيري من مئات الكويتيني بزيارة 

لديوانه يوم األربعاء املاضي، ال حلاجة وال إلى بحث عن 
مصلحة، ولكن وكما نقلت عن حكوماته السابقة نقدا 

فمن واجبي ككاتب أن أنقل ما رأيت في ديوانه الذي جمع 
في ساعتني أطياف املجتمع الكويتي، املئات استقبلهم 
شخصيا، اجلميع دون استثناء جاءوا إما للحضور أو 

حتى لطلب حاجة منه، وكان يقابل اجلميع رجاال ونساء 
شبابا وكبار سن وبعضا من ذوي االحتياجات اخلاصة 

ومسؤولني وشيوخا وكتابا وشعراء، لم يجبرهم احد 
على احلضور وحتما ليس كلهم أصحاب حاجة وال طالب 

مصالح خاصة ان الرجل خرج من رأس السلطة التنفيذية، 
ال ميكن إال أن حتس بأنك في ديوانية شيخ حقيقي، 

بغض النظر عما إذا كان يحمل منصبا أم ال، فاالستقبال 
للجميع كان بقدر رحابة األرض ودفء شمس مايو، 

ابتسامة بوصباح كانت تعانق عيون اجلميع.
أبهرني احلضور ال بتنوعه فقط وتعددية أطياف 

األشخاص بل حتى نوعية احلضور فمنهم ومن بينهم انا 
وكتاب لطاملا انتقدوا سياسة سمو الشيخ ناصر احملمد 
رئيس الوزراء وسألت أحدهم عن سر حضوره اليوم 
فقال: حضرت اليوم إلى ديوانية شيخ ابن شيخ ولم 

أحضر إلى ديوانية رئيس مجلس وزراء، وال أحد يختلف 
على طيبة آل الصباح عامة وعلى طيبة بوصباح خاصة، 

وحضوري ليس بأمر غريب بل طبيعي جدا، مواطن 
حضر ديوانية شيخ من أسرة احلكم.

استمعت إلى حديث الكاتب وفعال انتبهت إلى أن هناك 
فارقا كبيرا ما بني الشخصية والصفة، فسمو الشيخ 

ناصر احملمد الشيخ واإلنسان يختلف عن الصفة عندما 
كان رئيسا للحكومة.

٭ نقطة أخيرة: ليس في مقالي تبرير ملوقف سابق 
حلكوماته، ولكن هو تأكيد على ضرورة الفصل بني 

شخص القيادي وصفته الوظيفية.
هذا الفصل هو تأصيل ملبدأ االحترام الذي جبل عليه 
الكويتيون، نعم نختلف، ولكننا أبدا ال نقلل احترامنا 

لآلخر.

في الثالثينيات، وصف 
هتلر اليهود بكلمة 

»Untermenschen« والتي 
تعني باللغة األملانية »أقل من 
إنسان« مبعنى أنهم بدرجة 
أقل وأدنى من بقية البشر، 

وبسبب هذا الوصف تعرض 
اليهود املذنبون وغير املذنبني، 

رجاال ونساء وأطفاال لكل 
أنواع التعذيب والشقاء، ألن 
الفوهرر زرع في أدمغة أبناء 

شعبه أن اليهود ليسوا بشرا، 
بل بدرجة أقل من البشر، 

ولذلك بلغت درجة التنكيل 
والتعذيب واإلبادة اجلماعية 
التي ارتكبها النازيون ضد 

اليهود درجة غير مسبوقة في 
التاريخ، حتى انهم استعملوا 

في التجارب الطبية بكل 
بشاعة على يدي الطبيب 

النازي يوسف منجيل، فكان 
يتعامل معهم كما يتعامل 
مع الفئران في املختبر، 
ولم ال، فقائده اعتبرهم 

»أونترمنشن«، عندما تتصرف 
الدولة بصورة عنصرية ضد 

فئة من الناس، فهي تعطي 
مواطنيها املبرر ملمارسة 

أبشع ما في اإلنسان من لؤم 
وفجور، وهذا ما يحدث بكل 
أسف مع البدون في الكويت، 

لوال بقية من دين وتقوى 
وضمير في قلوب أكثر أهل 

الكويت، الذين ال يقبلون 
بالظلم على أنفسهم وال على 

غيرهم.
ملاذا تتصرف وزارة الداخلية 
مع جتمعات البدون السلمية 
بطريقة مختلفة عن تصرفها 
مع جتمعات الكويتيني؟ ألنها 

تنظر لهم على أنهم بدرجة 
أدنى من البشر.

وملاذا يتحدث بعض املرضى 
من ذوي الدماء الزرقاء بكل 

وقاحة ويطالب بقتلهم أو 
نفيهم وحرمانهم من كل 
مقومات احلياة واحلقوق 

اإلنسانية؟ ألنهم عنصريون 
ويستمدون عنصريتهم من 
الدولة التي اعتبرت البدون 

»أونترمنشن« وليست لهم أي 
حقوق.

ال أظن أننا بحاجة إلى اجترار 
كل تلك األحاديث املكررة عن 
اإلنسانية واحلالل واحلرام، 
ألنه من الواضح أنها لغة ال 

يفهمها العنصريون، ولو 
كانت لدى املسؤولني عن ملف 

البدون ذرة من اإلنسانية ملا 
استمرت معاناتهم كل هذه 

السنني، فما نحتاجه إذن 
شيء آخر، أن ندرك أن العالم 
تغير بعد صفعة البوعزيزي، 

فخروج الناس باملاليني في 
تونس ومصر وليبيا واليمني 

وسورية والبحرين وفلسطني 
وأميركا وبريطانيا وأملانيا 

وتشيلي وهندوراس واليونان 
واسبانيا وإيطاليا وو وو… 
ما هو إال بداية النهاية لعقود 
القهر واالستبداد واستعباد 

البشر واستغاللهم أبشع 
استغالل من أجل جموح 
ونزوات أصحاب السلطة.

شعوب العالم لم تعد تقبل 
أن يستأثر 10% من الناس بـ 
90% من الثروة، ولن يقبلوا 

املزيد من الطغيان والظلم 
والنظر إليهم وكأنهم عبيد أو 
حشرات، ولذلك من مصلحة 
الكويت أوال وقبل كل شيء 
أال نقبل باستمرار التعسف 
والتعامل بعنف مع مطالبات 
البدون بحقوقهم، واألهم أال 

يستمر البعض بالكذب ونفي 
استخدام العنف غير املبرر 

ألن كل ما يحدث ينقل حلظة 
بلحظة للعالم كله، فمثل تلك 

التبريرات الساذجة واألكاذيب 
الوقحة كانت دائما الشرارة 

التي تفجر براكني الغضب التي 
تتراكم عبر السنني.

هو »العرش أو املقعد الذي يصنع من اخلشب ونحوه 
وهو جلالس واحد«، ذلك مدلول كلمة الكرسي في اللغة 

العربية كما أتى في »املعجم الوجيز«، ولكن أصبح الكرسي 
في وقتنا احلالي ليس أداة للجلوس فقط بل أصبح له 

استخدامات أخرى وحسابات وأجندات ال تعد وال حتصى. 
في املاضي عندما كنا نلعب ونحن أطفال »لعبة الكراسي« 
كان كل منا يركض ويلهث ليكسب اجللوس على الكرسي 

مبفرده، وعندما كبرنا أصبحنا نلعب لعبة الكراسي 
مبنظومة ليست طفولية بل سياسية وتلك هي املفارقة.
نعم فعندما كنا أطفاال كانت البراءة متأل قلوبنا وكان 

اجللوس على الكرسي فقط من أجل الفوز والتميز بني 
األطفال، أما لعبة الكراسي عند الكبار فأصبحت يسعى لها 
بالقتال واحليل واملؤامرات من أجل الوصول إلى السلطة، 

نعم ذلك أصبح معني الكرسي ليس في اللغة العربية بل في 
اللغة اليومية.

ما أسرده لكم اليوم هو حقيقة وليس من نسيج اخليال، 
أصبحنا نصادف في حياتنا العملية اناسا ال يريدون من 

واقعهم شيئا إال اجللوس على الكرسي بأي طريقة ما، 
فهدفهم ليس اإلصالح وال اإلنتاج فقط اجللوس على 

كرسي من أجل الوجاهة، قد يكون هؤالء الناس يحملون 
من النقص النفسي الكثير منها، فوارق النسب أو تغيير 

طبقتهم العائلية أو...... الكثير من األسباب التي جتعل من 
هؤالء الضعاف النفوس يلهثون وراء الكرسي وأصبحت 

قضيتهم الوحيدة هي احلرب من أجل الكرسي »اهلل 
يعينهم«. 

تلك كانت بعض األسباب التي من أجلها يتحارب كثيرون 
على ما يسمى »الكرسي« ولألسف عندما يجلسون عليه 
متحى من ذاكرتهم كلمة اإلجناز والتنمية والتطوير من 

أجل »الكويت« التي جعلتهم ينالون شرف اجللوس على 
الكرسي والوصول إلى السلطة. 

٭ كلمة وما تنرد: »شحيت ومحيت والقاعد ورا البيت« 
وسالمتكم.

نظراتبيني وبينك

محلك سر

ذعار الرشيدي

أحمد الجاسم

أحمد طاهر الخطيب

شيخة أحمد الجيران

رسالة نصف 
مفتوحة إلى

رئيس الوزراء 
اجلديد

األميركان غزاة.. 
أم محررون؟

قبول اآلخر

قبل العطاء 
شكرًا لوجودكم

رئيس الوزراء الشيخ جابر املبارك 
كنوع من الذوق االجتماعي البد أن 

أبارك بداية لنيلكم ثقة صاحب السمو 
األمير، وأعلم أن املسؤولية تكليف ال 

تشريف أعانكم اهلل على حمل األمانة، 
وهذه املقالة سأعتبرها رسالة »نصف 

مفتوحة« كوني أخاطبك كرئيس 
وزراء جديد في أمر يخصني ويخص 

36 ألفا من موظفي القطاع اخلاص 
حرموا من زيادة الـ 100 دينار، ولن 

أكون هنا وكيال عن بقية موظفي هذا 
القطاع املنسي، ولكن سأكون وكيال 
عن نفسي وسأطالب بحقي منفردا، 

مادامت احلقوق تأتي في هذا البلد بـ 
»األقساط«، أوال، أقرت زيادة الـ 100 

دينار وبأثر رجعي ملوظفي الدولة منذ 

أبريل املاضي، وهذا يعني أن لي في 
ذمة حكومتكم 900 دينار، وهي حق 

خالص لي ال منة ألحد علي به، وأريدها 
»نوط ينطح نوط« غير منقوصة، ولن 
أطالبكم بفوائد تأخيرها ألن »الفوائد« 

وكما قال مفتو احلكومة الرافضون 
إلسقاط  الفوائد عن املواطنني.. حرام.
ورئيس الوزراء الشيخ جابر املبارك، 

قبل أيام من استقالة احلكومة السابقة 
خرج الوزير والنائب السابق علي 

الراشد وذكر أن زيادة القطاع اخلاص 
ستكون 250 دينارا وستضاف الى 

دعم احلالة وتكون ضمن شهر يناير 
وبأثر رجعي من شهر أكتوبر، ولعدم 
ثقتي املطلقة بأي وعد حكومي، انتظر 
من حكومتكم املوقرة أن تقوم بتأكيد 

أو نفي هذا الوعد السابق، وأن تقدم 
دليال ملموسا وحيا على أنها قادمة 
لرفع الظلم الذي وقع على أبنائكم 

موظفي القطاع اخلاص، فال يعقل أن 
تتم زيادة رواتب جميع موظفي الدولة 
بقانون شامل ويستثنى منه أبناء هذه 
الشريحة احليوية في قطاع يئن معظم 

موظفيه من املزاجية سواء احلكومية 
أو غير احلكومية.

: في حال اعتمدت زيادة  توضيح الواضح ٭
الـ 100 دينار فإن لي في ذمتكم 900 

دينار، وأما إن صادقتم على وعد 
الراشد فلي في ذمتكم 1000 دينار، 
أيهما أقرب إلى الصواب فأنا أريد 
حقي وحق 36 ألف موظف قطاع 

خاص.

أعلن الرئيس أوباما من قاعدة »فورت براغ« 
في خطاب تاريخي يوم 14 اجلاري »نهاية 
العمليات احلربية في العراق التي بدأت من 

2003« بتكلفة باهظة فقد خسروا )4500 
جندي قتيل  ـ 23ألف جريح ـ 800 مليار 
دوالر(، لكن هل كل هذه التضحيات من 

أجل حتقيق الدميوقراطية والعدالة اإلنسانية 
في العالم ومحاربة اإلرهاب؟ ممكن أن 

أصدق ذلك لو لم تكن أميركا راعية للكيان 
الصهيوني احملتل، كانت عملية إسقاط 
حاكم عربي ـ املقبور صدام ـ بالتدخل 
اخلارجي األجنبي أمرا محرما من قبل 

»اإلخوة العرب« قبل 9 سنوات فقد تعرض 

الشعب العراقي حلملة تخوين وجتريح 
قاسية أما اليوم فاألمر أصبح مباحا للشعبني 
الليبي والسوري أن يستعينوا بقوات الناتو 

واألتراك وغيرهم بعد أن عجزوا عن مواجهة 
حكام ال يعرفون اإلنسانية.

»أحرام على بالبله الدوح 
حالل للطير من كل جنس«

لقد جنح األميركان بدهاء في زرع نبتة 
الطائفية في التربة العراقية الصاحلة للتفكك 
فأصبح العراق بعد 2003 مسرحا للتصارع 

بني اإلخوة العرب والعجم في حربهم 
املقدسة املسيسة بني »ربع عمر وربع علي« 
لتحرك وتنشط صناعة األكفان والتوابيت 

ولتمتلئ البيوت العراقية باألحزان واأليتام.
نعم لقد تخلص العراقيون من الديكتاتورية 

ونالوا احلرية والدميوقراطية بفضل 
األميركان، ولكنهم فقدوا الوطن وغرقوا في 

وحل الطائفية والفساد اإلداري وحكومات 
التوافق ودعوات األقلمة فبعد أكثر من عام 
على تشكيل احلكومة األخيرة تظل وزارتا 

الداخلية والدفاع شاغرتني بال وزير فما 
جرى للعراق هذا حترير أم غزو؟ ليس هناك 

عربي شريف يتمنى للعراق هذا الوضع 
املأساوي لكن جتري الرياح مبا ال تشتهي 
السفن. فيا بني وطني الكويت هل نعتبر 

من جتارب اآلخرين؟

كثر احلديث هذه األيام عن حرية الرأي 
وحرية الفكر واملعتقد إلى درجة أنك ما ان 
تفتح إحدى القنوات الفضائية أو اإلذاعية 

حتى تسمع احلديث عن احلرية وما ان 
تفتح شبكة اإلنترنت أو تقرأ الصحافة 
حتى تتقافز عليك كلمات املنظرين عن 

احلرية والرأي والرأي اآلخر، حتى 
دواويننا لم تخل من هذا الطرح.

وأعتقد أن من يتابع إعالمنا في اخلارج 
يخرج بانطباع بأننا للتو اكتشفنا معنى 

حرية الرأي وكأننا نعيش في عصور 
الظالم!

أستغرب من الكثير ممن ينادون بحرية 
الرأي واحترام الرأي اآلخر وهم أول 

من يثور بوجهك إن أنت خالفته الرأي، 
وأبسط مثال على هذا هم أعضاء آخر 
مجلس أمة )اهلل ال يردهم( فهم ينادون 

مبزيد من احلريات وعدم تكميم األفواه، 
وفي املقابل يجلدون من يخالفهم الرأي 

حتى ألبسط األمور وأتفهها، فلم نعهد في 
املجالس التي سبقته هذا الكم من السباب 

والتراشق بالكالم والطعن حتى في 
الشرف ملجرد أن طرفا آخر قد أبدى رأيا 

مغايرا لرأيهم.
هناك فرق كبير بني إبداء الرأي وبني 

فرضه عنوة على اآلخر، كما أن هناك 
فرقا بني عدم قبول أو عدم االقتناع 
برأي ما، والتسفيه واالزدراء للرأي 

وصاحبه. فمن الواضح أن مفهوم احلرية 
لدينا قاصر أو غير مفهوم عند البعض، 

فالتجريح واالستخفاف أصبح شيئا 
واردا في أي مواجهة جتمع بني نقيضني 

في الفكر أو املعتقد أو االنتماء. 
ما نلمسه اآلن هو بغض وازدراء ملن 
يختلف معك في الرأي قد يصل عند 

البعض إلى الرغبة في داخله إلبادة 
الطرف اآلخر املخالف لرأيه وهو أمر 
قريب إلى الواقع أكثر منه إلى اخليال 

فما زرع بالنفوس من موروثات عقائدية 
وفكرية جامدة ومتحجرة أوصل البعض 

إلى تكريس ثقافة األنا والرأي األوحد 
وال يوفر جهدا لتطبيقها بالعنف اللفظي 

أو اجلسدي إن استدعى األمر كما حدث 
أيضا في مجلس األمة.

إن النهج واألسلوب العدائي الذي ظهر 
مؤخرا عند بعض األشخاص في مجتمعنا 

واملتمثل في رفض الرأي اآلخر وفرض 
آرائهم بالقوة ليس بوليد اللحظة إمنا هو 

من صلب ثقافتنا املشوهة عمدا من خالل 
بعض أجهزة اإلعالم املوبوءة وبعض 

الرموز السياسية الغوغائية وبعض 
األكادمييني.. نعم شئنا أو أبينا التصديق 
وأسوأ مثال ما تلفظ به أحد األكادمييني 

ليصف مخالفيه في الرأي بالكالب! 
إذن كيف لنا أن نحترم رأي اآلخر إن كان 

القدوة فينا ال يفعل؟
سبق أن قلنا إن اخلوف ليس في عدم 

قبول الرأي اآلخر وإمنا في محاولة إلغاء 
اآلخر.

: نحن بالفعل بحاجة إلى فهم  القصد ٭
معنى احترام الرأي اآلخر حتى نرتقي 

في مستوى احلوار لينعكس إيجابا على 
أدائنا، عدا ذلك ال طبنا وال غدا الشر.

أود في هذا املقال أن أجند احلرف والقلم إلى 
جادة الشكر، لتمضي الكلمة واجلملة على 

مراكب من فرح. الشكر بهجة، ونفس جديد 
الستئناف العمل، واستمرار العطاء، وعمر 
جديد للطموح. في الشكر اعتراف بعجزنا، 

وقلة حيلتنا، وفيه أيضا مكمن قوتنا، واحتاد 
أرواحنا وبقايا إنسانيتنا التي ضاعت في 

زمن املادة. لم يكن الشكر يوما كباقة ورد، 
بل لم يرق اإلهداء، أي إهداء ليكون شكرا، 

اعتدت أن أخصص مقاال للداعمني بني احلني 
واآلخر. املواقف الطيبة ال تنسى وموقف 

الشخص القريب باحتوائه ووجوده حتير به 
الذاكرة لينتهي به املقام حيث اجلفن واملنام 

ليكون أنسا ووقودا وذخيرة أليام اجلدب إن 
أتت. الشكر للفاعلني، لهدايا الفرح، للداعمني 

ولبقايا احلضور. يولد الشكر في حلظات 

عطائهم، إما فعال وإما قوله، أو حتى نظرة 
عرفان أو رسائل ودية، أو أنه يختزل إلى 

حد االمتالء فينا، ومن ثم يفترش كل أفعالنا 
وأقوالنا لتكون كلها مبادرات سباقة إلدخال 

سرور أو إحياء فرح لهم. 
املرفأ الذي اليزال يستقطبني بفكري 

وخبرتي وشخصيتي، املرفأ الذي ال يهجر، 
كثير السؤال وحيوي احلضور. والدي 

ووالدتي ومواقف دعم وإثراء وتشجيع. 
إنه املرفأ الذي ال غنى عنه وال حياة دونه، 

يعزز ثقتي ويربت على أكتاف إجنازاتي 
الصغيرة لتكبر ويعظم شأنها واملكانة. كل 
فرد من أفراد العائلة ونية الشكر ال تكفي 
لن يفلح شكر يعتبر الفعل قبل شخصه 

لن يبقى للشكر ألق مادامت النظرة مادية، 
نحن نشكر األشخاص قبل فعالهم، وحتى 

لو عجزوا في وقت من األوقات عن العطاء 
نحن نحتفظ لهم بعطاءاتهم السابقة وال 

ضير أن نشكرهم على وجودهم في حياتنا 
من غير سابق مبادرة منهم. لو وظفنا تلك 
السيكولوجية للشكر في حياتنا لكانت كل 

العطاءات بنكهة أخرى تغلب عليها متعة 
العطاء فوق االستفادة منه. ولذا فإن التعامل 

األصوب مع اآلخرين هو اعتبار وجودهم 
وتقديره قبل عطائهم والبذل، ألن قدرة 

العطاء قد ال تتأتى عند األكثرين وقد ال جند 
في الشخص ما يستحق الشكر بأفعاله إمنا 

وجوده يكفي في تقدمي ذلك الشكر.
صياغة الشكر مهنة الساعي، وتقدميه حرفة 

املاضي في سبيل عزمه، السائر في طريق 
اإلسعاد والبذل واخلير. قدموا الشكر لوجود 

األحبة ولو لم يكن ثمة عطاء!

waha2waha@hotmail.com

bl-ahmad@hotmail.com

sh_aljiran@windowslive.com - twitter: @shaika_a
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