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د.عبدالهادي الصالح

د.زينب الحساوي

ادفع بالتي
هي أحسن

»اآلخر هو أنا«

هل يعني التسامح التنازل عن 
احلقوق والتساهل فيها؟ اإلقالل 

من االلتزام الديني؟ قبول كل 
شيء دون حتفظ؟

أجاب اإلعالن العاملي للتسامح 
بالنفي مطلقا.

بل عبر هذا اإلعالن عن التسامح 
)16نوفمبر 1995 ـ انظر املواد 

1-5( بأنه:
1 ـ االعتراف بحقوق الغير، 

والتصالح معه، وعدم إقصائه، 
ونبذ االستبداد.

2 ـ عدم التحيز، وضمان العدل، 
وعدم تهميش الفئات املستضعفة 

او استبعادها من املشاركة.
3 ـ تعليم الناس احلقوق 

واحلريات واحترام اآلخرين، 
والتربية على الالعنف. والتعددية 

الثقافية.
4 ـ تنقية املناهج من أسباب 

التعصب وإلغاء اآلخرين.
التسامح هو عنوان لبقاء 

اإلنسانية، وهو حافز لالبداع 
والتجديد، والتنوع واالختالف، 

السيما ان العالم بثقافاته 
املتنوعة، اصبح اليوم في حجم 
أنامل اليد الواحدة ليجول املرء 
فورا بني ما هو محلي وما هو 

عاملي.
ان ما يشهده العالم اليوم من 

عنف وإبادة هو نتاج سياسات 
االستبداد، ومنهاج إقصاء 
اآلخرين بالتكفير، وتبني 

اإلرهاب كأداة للقهر االقتصادي.
دستور الكويت لم يكن بعيدا 

عن هذه املبادئ منذ صدوره في 
11نوفمبر 1962. لكنه بحاجة الى 

مزيد من التطبيق.
وقبل هذا وذاك، كان ديننا 
االسالمي ينادي بالتسامح 

والسماحة بلسان النبي صلى اهلل 
عليه وآله وسلم »بعثت باحلنفية 

السمحة«، »رحم اهلل رجال 
سمحا اذا باع واذا اشترى واذا 

اقتضى«.
بل ان القرآن الكرمي يصدح 

بوضوح وصراحة )ادفع بالتي 
هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه 

عداوة كأنه ولي حميم(.

القيم معيار منظم لسلوك 
األفراد، وهي تتشكل في مجتمع 
الشخص اثناء منوه بني االسرة 

واملدرسة. لقد كان الذي يربي 
في اجليل السابق واضح املعالم 
مثل )أب، أم، معلم، معلمة، إمام 

مسجد(، اما قيم هذا اجليل فإنها 
تتشكل بتقنيات جديدة على 

مجتمعنا مثل بعض تطبيقات 
برامج التواصل االجتماعي.

إن عصر االنفتاح التكنولوجي 
الذي نعيشة يضغط على 

ثقافتنا ويسوق لثقافات أخرى، 
وفي سبيل العودة إلى ثقافتنا 
التي مييزها العطف واملساعدة 

واالحساس باآلخر، واحترام 
الكبير يجب علينا تثقيف أولياء 

االمور بأن اختالف الرأي 
بني أفراد االسرة واحترامه 

يعتبر اساسا في نبذ العنف 
والتعصب والكراهية، وان ترك 
املجال لالبناء للتعبير عن رأيهم 

واحترامه يعد خطوه لنبذ العنف، 
وأن دمج فئة ذوي االحتياجات 

اخلاصة في مدارس التعليم 
العام ينبذ العنف ويربي الفرد 
على القيم االنسانية السليمة 

ويؤسس لثقافة تقبل اآلخر منذ 
الصغر.

مما يعطي أمال بالقدرة على 
احلفاظ على ثقافة تقبل اآلخر 
بحيث جنعل هذه الثقافة تنمو 

بينهم وتتسع لتشمل جميع 
مراحل التعليم الى الوصول 

للقبول الكامل بني الفئتني 
مما يرسخ قيما عديدة منها 

التسامح واالحترام وتقدير الذات 
والتعاون والذي بدوره يلغي 

وينبذ العنف ويوسع دائرة تقبل 
لآلخر كما هو ورغم االختالفات.

www.leeesh.com
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وقفة 

م. غنيم الزعبي 
هي بنت األجواد األهل الطيبني 
الكرام الذين ربوها وأحسنوا 

تربيتها وحّفظوها نصيحة ثمينة 
تضعها كاحللق في أذنها ال ترميه 
أبدا: زوجك هو سرك، وسرك هو 

زوجك، معا على اخلير والشر، 
على الضيق والسعة، حتى لو دخل 
»جحر أرنب« تدخلني معه وتكيفني 

حياتك على ظروفه وإمكانياته. 
ال حتملينه ما ال طاقة له به وال 

تكشفني سره حني تغدر به األيام 
ويتحامل على نفسه وال يظهر 

ضعفه إال لك انت وانت فقط فأنت 
اخلازنة والساترة لتلك اللحظات.

انت العصاة التي يتكئ عليها حينما 
تخونه قدماه.

تبتعدين عن اخالق اخلبال 
و»اخلبالت« الالتي ال ّه لهن إال 

تدمير رواتبهن ورواتب ازواجهن 
لهثا ومطاردة لكل ما تدعي »زورا 

وبهتانا« نساء غريبات أنها املوضة، 
ويقررون بالنيابة عنك أنك يجب 
ان تشتري هذا وان تلبسي هذا. 
ردك عليهم هو: لهم عقلهم ولي 

عقلي الذي يهديني ملا هو افضل لي 
ومليزانية عائلتي وهو الذي يخبرني 

انه ال منطق وال عقل في شراء 
اكسسوارات وكماليات تافهة مببلغ 
يعادل نصف راتبي. انت الدواء له 
حني ميرض وانت الصديق عندما 

يتركه األصدقاء. عشرة عمر ال يوم 
وال يومني وال سنة وال سنتني بل 
عقود طويلة من الوفاء واإلخالص 

واحملبة.
انت في قلبه اغلى كل خلق اهلل 

وانت في عينيه أجمل نساء األرض. 

ال تنخدعي ببعض الزائفات الالتي 
يستعرضن اشياءهن الغاليه فاغلبها 

هو لتعويض نقص يعانني منه.
يغارون منك ومن شريك حياتك 

الذي يفديك بنور عينيه.
احلياة الزوجية هي مشاركة وتعاون 
وصبر على املر واحللو وهي طريق 

طويل فيه الكثير من العثرات 
واملطبات.وهو كذلك مليء باألوقات 
احللوة والذكريات اجلميلة فتأكدي 
ان تلك األوقات السيئة )إن صبرتي 

عليها( ما هي إال جسر لتلك األوقات 
اجلميلة.

نقطة أخيرة: يقول املرحوم محمد 
الفايز مخاطبا زوجة البحار على 

لسان زوجها البحار )ويضيء لؤلؤنا 
على تلك الصدور - ويظل صدرك 

خاليا يا أنت يا عبق الزهور(. 

ويظل صدرك 
خاليا يا أنت
يا عبق الزهور

في الصميم

في صباحني متتاليني، أصحو على أخبار الدم والقتل.
صحوت صباح اجلمعة على أخبار تفجيرات الضاحية 

اجلنوبية في بيروت، والضحايا بالعشرات.
وصحوت صباح السبت على أخبار تفجيرات »باريس« 

والضحايا جاوزوا املائة بعشرات.
هل يعرف القتلة ضحاياهم في تلك التفجيرات سواء اللبنانية 

أو الفرنسية؟
بالطبع ال!

إنه موت غير مرشد وال محدد الضحايا، هو ليس ثأرا من 
الضحايا الذين ماتوا، وليس انتقاما منهم، لعدم وجود سابق 

معرفة بني الفاعل واملفعول به، بني القاتل واملقتول، بني 
الضحية والسياف.

ملاذا سهل املوت الى هذه الدرجة؟ وكيف صار القتل بال هدف؟ 
وملاذا يقتل الناس األبرياء في منازلهم وشوارعهم ومحالهم؟

ملاذا ميوت طفل تنتظره أمه وهو يحمل اخلبز إلخوته 
الصغار؟

 وملاذا ميوت أب أضناه الزمن وأشقاه يعول عياال، ال معيل لهم 
سواه؟

وملاذا يضرب املوت قلب باريس اجلميلة باعثة النور في 
دياجير الليل االنساني؟

ملاذا يقتل الناس هناك؟ وما الذي اقترفه أولئك القتلى ليكون 
جزاؤهم املوت بهذه الطريقة املروعة؟

أسئلة تبحث عن إجابات، ولكن ال إجابة، ولن يجيب أحد ألنه 
التوجد أساسا إجابة. 

أما ماهو مبرارة ذلك القتل وبقساوته، فهو تبرير البعض له 
وتأييده وإيجاد األسباب واملبررات له.

وهنا تكمن املصيبة السوداء والكارثة القاصفة العاصفة!
فالقتلة ليسوا فقط من قاموا بتلك التفجيرات، فأولئك قضوا 
مع ضحاياهم وانتهى أمرهم إلى اللعن، وهم أفراد معدودون 
ملعونون، ولكن املصيبة تكمن في أولئك القتلة الهاجعني في 

مهاجعهم واحملتسني القهوة على أرائكهم املؤيدين للقتل وملوت 
الضحايا، حتت حجج بلهاء واهية.

فما شأن ضحايا الضاحية اجلنوبية في بيروت في مشاركة 
»حزب اهلل« في احلرب السورية، ورمبا أكثرهم ال يعرف 

»حزب اهلل« ولم يسمع به، ليعرف مشاركته ودوره في احلرب!
وهذا هو املبرر الكريه الذي يسوقه هذا البعض الشامت بالدم 
االنساني، لتفجيرات بيروت. وما دام »حزب اهلل« موجودا في 
ميدان القتال وفي دائرة احلرب فحاربوه هناك في امليدان، وال 
حتاربوه بقتل أبرياء مدنيني ال ناقة »حزب اهلل« تدر لبنها في 

أفواههم، وال جمله يحملهم في أسفارهم.
أولئك املبررون الشامتون هم أشد خطرا من أولئك القتلة الذين 

مضوا وقضوا وانتهى أمرهم.
إنها حالة مخيفة كريهة، ولكنها ليست جديدة علينا.

أما كنا نفرح في ستينات القرن العشرين وسبعيناته لقيام 
الفلسطينيني بخطف الطائرات املدنية وترويع ركابها ثم 

حرقها؟
 أو لم يفرحنا »اجليش األحمر الياباني« بتفجير مطار »بن 

غوريون«؟ 
ألم تتحول »ليلى خالد« إلى بطلة ومنوذج بطولي في عقيدتنا 

القومية!!
ألم يكن »كارلوس« بطال قوميا لنا نتباهى به ونشيد ببطوالته!!

كلنا قتلة، وليس إسالميي هذا الزمن فقط، يساريو األمس 
أيضا قتلة!! 

ما أجمل العقل الذي خلقه اهلل وما اقبح العقل الذي لوثه 
الشيطان.

من هذه الكلمات اعتقد أنه يجب ان تنطلق افكارنا نحو حقيقة 
آلية عقول بعض البشر االنسانية ومنها الالإنسانية، فمنهم 

من استخدم عقله من اجل تطوير احلياة ومنح السعادة 
لآلخرين ومساعدتهم وانقاذ حياتهم من باب االنسانية وهو 

طريق كل االديان، ومنهم من تلوث عقله وسخره لنشر 
الكراهية واحلقد بني الناس والتحريض على اإلرهاب والقتل 

واالساءة لكل من يختلف معهم دينيا او عقائديا او عرقيا.
هذه املفاهيم املشوشة لدى بعض البشر خاصة لدى الذين 

تلوثت عقولهم نتيجة تعصبات مختلفة وأخطرها يكمن 
اليوم في التعصب الديني غير املنطقي الذي ما أنزل اهلل 

به من سلطان، وجاءت نتيجة صراعات طويلة وحقب 
تاريخية مظلمة، كانت ومازالت هي السبب وراء كل مشاكلنا 

وصراعاتنا الفكرية اجلامدة، مما اسس لدى البعض ثقافة 
متطرفة تسعى إلقصاء وإلغاء اآلخرين وسط ساحات جهل 
جل اهتمامات العبيها هو تقديس رموز متطرفني يرتدون 

عباءة الدين زيفا وجاءوا على مر الزمن بتلك الثقافة العدائية 
لالنسانية.

وهذا األمر لألسف جعل االسالم دائما املتهم األول امام 
املجتمعات، رغم ان االسالم احلقيقي بريء من افكارهم 

املتطرفة كونه دين سالم وتسامح وعدل ورحمة، األمر الذي 
يستدعي في تلك املرحلة العصيبة وجود نهضة اسالمية 

متجددة يرفع راياتها مسلمون معتدلون بدال من املتشددين، 
حتى تتغير اخلارطة نحو العودة لالسالم املعتدل وهو 

االسالم احلقيقي الذي نحتاج اليه.
مهما يسعى البعض للتبرير ويلون قناعه من اجل دعم 

التطرف سواء بشكل مباشر او غير مباشر وألسباب يستحي 
الكشف عن حقيقتها على اعتبار انها متس ما ينتمي اليه 

بتستر، جتد نوعية هؤالء كل ما يستطيعون عمله هو رمي 
كوراث افكارهم على ملعب اآلخرين ألنهم أضعف من أن 
يعترفوا بواقعهم املرير. نقول لهم هنا ال بد منا جميعا ان 

نقف ضد اي ارهاب مهما كان مصدره وافكاره، وال بد من 
تصحيح هذا التشويه الذي تصدر العناوين باسم االسالم، 
وهذا األمر يطبق اذا بدأنا بأنفسنا وحاربنا كل من ينشر 
الكراهية والتحريض على قتل اآلخرين، واألمر اآلخر ان 

جنعل ديننا دين االنسانية ونتعامل مع الكل بإنسانية، الن 
االنسانية هي لغة السالم بني كل االديان وكل املجتمعات 

ولألسف هذه االنسانية اصبحنا نراها خارج احلدود 
االسالمية، وحان الوقت الن نبدأ بإجراءات ضد كل متطرف 

حتى تعود لنا من جديد ومتنح لنا مكانة التعايش السلمي مع 
اجلميع.

katebkom@gmail.com

hassankuw@hotmail.com

صالح الشايجي 

حسن الهداد

»ليلى« و»كارلوس«

اإلنسانية..
لغة السالم واحلل

بال قناع

شرارة قلم

samialnesf1@hotmail.com
@salnesf

سامي عبداللطيف النصف
منذ ان استبدل املفكر اليميني 

األصل صاموئيل هنتغتون صراع 
املعسكرين الشرقي والغربي 

بعد سقوط االحتاد السوفييتي: 
بصراع حضارات يقوم على الهوية 

الدينية في محاضراته وكتبه قبل 
عقدين من الزمن، وتلك النظرية 

يثبت اإلرهابيون من »قاعدة« 
و»داعش« صحتها مع كل يوم 
مير، فـ»االسالمو فوبيا« التي 

تسببوا فيها باتت احملرك األول 
لفوز األحزاب اليمينية والعنصرية 
باالنتخابات في العالم الغربي منذ 

احداث سبتمبر 2001 وما تالها.
>>>

كما ساهم اإلرهاب في استبدال 
التمييز العنصري األوروبي 
التاريخي املوجه ضد اليهود، 
واألميركي املوجه ضد السود 

والالتينيني الى متييز عنصري 
ضد العرب واملسلمني مما يزيد 

من تأجيج صراع احلضارات أكثر 
وأكثر ويعيد لالذهان ما طرحه 

الرئيس االميركي السابق جورج 
بوش في خطاب االحتاد بعد ايام 
من احداث سبتمبر من أن العالم 

سيعيش عصر اإلرهاب واإلرعاب 
)AGE OF TERROR( وان احلرب 
ضد اإلرهاب ال زمن محددا لها 

وأنها ضد اعداء ال وجوه لهم!
>>>

واضح ان عملية باريس التي 

ضربت حي ڤولتير وأكثر الدوائر 
ازدحاما يوم اجلمعة يقصد منها 

نشر اكبر كم من الرعب لدى 
الشعوب الفرنسية واألوروبية 
مما سيدفعها النتخاب األكثر 

تشددا وعنصرية ضد املهاجرين 
وخاصة العرب واملسلمني، وقد 

وجهت العقول الشريرة العمليات 
التدميرية لرموز محددة هي 

الرياضة والفن ومركز التنوير 
وحرية التعبير وقد استخدمت 

بها للمرة األولى االحزمة الناسفة 
مما يطرح تساؤالت عن قدرات 
اجلماعات اإلرهابية اخلارقة في 
التخطيط والتنفيذ، وتساؤالت 

أخرى عن دوافع تلك العمليات التي 
قيل انها ملعاقبة فرنسا لدورها 

في أحداث سورية، ومعروف 
ان للرئيس الفرنسي فرانسوا 

هوالند مطالبة دائمة بعزل الرئيس 
السوري بشار األسد فهل في هذا 

الطلب ما يزعج قيادات »داعش« 
ويجعلها تقوم بتلك العملية 

الشنعاء ملعاقبة الرئيس الفرنسي 
واحراجه أمام شعبه.
>>>

ومع كل يوم مير تتضح جرائم 
»داعش« الكبرى ضد العرب 

واملسلمني، فمن تدمير لديارهم 
واشعال احلروب االهلية فيها، 

الى القضاء على تراثهم االنساني 
وادخالهم في صراعات ضد جميع 

شركائهم في االوطان الى استخدام 
االرهاب وعمليات النحر والتفجير 
لتشويه سمعتهم في العالم ودول 
املهجر التي جلأوا لها بعد تطفيش 
»داعش« لهم من بلدانهم، ان على 
اجلامعة العربية ومجلس التعاون 
اخلليجي دراسة امكانية خوض 

حرب بقاء خليجية ـ عربية ـ 
إسالمية ضد »داعش« فحروب 
اآلخرين على »داعش« يجعلها 

تتمدد وتقوى وتبقى و»لن يحك 
ظهرك مثل ظفرك« كما يقول املثل 

العربي املعروف!
>>>

آخر محطة:
1 ـ سينتهي مؤمتر ڤيينا احلالي 

الرامي إلى حل اإلشكال السوري 
بالفشل الذريع حاله حال مؤمتري 

جنيڤ حلل االشكال اليمني 
والصخيرات حلل االشكال الليبي 
فجميع تلك املؤمترات حتمل في 

قلبها من يعمل على تفجيرها 
وافشالها عبر املطالب التعجيزية 
كي تبقى احلروب االهلية قائمة 

حتى التقسيم القادم ال محالة بعد 
حتويل تلك البلدان الى اطالل 

وخراب!
2 ـ يقوم تنظيم داعش املشبوه 

باحتالل االراضي التي مت تسليمها 
دون حرب للطامعني في االراضي 

العربية كما حدث قبل أيام مع 
اقليم سنجار!

نار في عاصمة النور!

محطات

Sns6666@yahoo.com 
@bnder22

دالي محمد الخمسان
مسلسل مستمر من العمليات 

اإلرهابية يضرب العواصم 
األوروبية، وما حدث في باريس 

من اعتداءات ارهابية في 6 مواقع 
في وقت واحد شملت إطالق النار 
وتفجيرات واحتجاز رهائن أوقعت 
اكثر من 128 قتيال وعددا هائال من 
اجلرحى يدل على ان هناك خططا 
منظمة لهذه الهجمات اإلرهابية من 

قبل حركات وتنظيمات ارهابية 
بسبب مواقف احلكومة الفرنسية 

املناهضة وبقوة للحركات 
والتنظيمات اإلرهابية ومنها تنظيم 

داعش. وقد ادت تلك األعمال كما 
وصفها الرئيس الفرنسي بقوله 

»انها حرب ضد فرنسا خطط 
لها من اخلارج ونفذت من قبل 

عناصر مجرمة في الداخل وهو 
عمل ارهابي قام به تنظيم الدولة 

اإلسالمية«. 
ان االختراقات األمنية الرهيبة التي 

تضرب األمن العاملي واإلقليمي 
خطر واضح يهدد دول العالم، 
ويجب ان يكون هناك تنسيق 

امني وتعاون استخباراتي 
دولي بني دول العالم للحد من 
خطر هذه العمليات اإلرهابية 
التي تعتبر قنبلة موقوتة قد 

تنفجر في اي مكان وقد تنفذ 
خطط هذه التنظيمات لضرب 
األمن واالستقرار في اي دولة 
مهما كانت االحتياطات األمنية 
واالستخباراتية فهي هدف قد 
يصله هذا اخلطر من اإلرهاب 

املنظم.
ان هجمات باريس املنظمة 

واملنسقة تدل على ان هناك ارهابا 
تقوم به منظمات وفق تنسيق 

وتخطيط منظم وتشير إلى ان 
تنظيم داعش اإلجرامي هو من 
قام بتلك العمليات في فرنسا 

حيث ميلك خاليا نائمة في عدة 
دول اوروبية وعربية قد تظهر 

في الوقت املناسب وتضرب بقوة 
لترويع اآلمنني وقتل األرواح 

واملمتلكات وال تراعي حرمة الدين 
واألخالق والقيم، حيث ان اإلرهاب 
ال دين له، ويعتبر مجرما واثما من 

يعتدي على األبرياء واآلمنني.
يجب إعالن احلرب على اإلرهاب 
الذي ضرب باريس وقد يضرب 
عواصم اخرى في اي حلظة وال 

تكفي تصريحات الشجب واإلدانة 
بل العمل املنسق واجلاد بني دول 

العالم للوصول إلى الهدف املنشود 
وهو توفير األمن واألمان لشعوب 

العالم.

إرهاب في قلب 
باريس

انتظارات


