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النص األدبي 
في خدمة استعمار 

العقول والبالد
الشيخ د.أحمد محمد

في حوار بيني وبني أحد احملللني السياسيني األوروبيني 
النص األدبي وأثره في عصرنا  إلى أهمية  التطرق  مت 
الراهن في تشكيل الرأي العام سواء في بُعده السياسي 
أو االجتماعي، وقد ذّكرني هذا احلوار اجلاد برواية »آيات 
شيطانية« لسلمان رشدي التي أثارت لغطا واسعا شديدا 
في العالم، األمر الذي جعل شخصا كاإلمام اخلميني يعبر 
عن موقف صارم جتاهها، ورغم التباين في اآلراء فلقد 

كان من املهم بيان ما يلي:
1- إن رواية »آيات شيطانية« هي في احلقيقة متثيل 
الدين، اجلندر،  أنثروبولوجية مثل  أدبي حول قضايا 

اجلنس، الهجرة، الهوية الثقافية.
»آيات شيطانية« فعال سياسيا  لقد كانت رواية   -2
بامتياز، وقد كانت آثارها السياسية مؤثرة جدا اثنوغرافياً، 
وقد ساهمت في تشويه سمعة كل من ينتمي إلى العالم 
اإلسالمي، السيما أولئك الذين يعيشون في املهجر األوروبي.

3- انطلقت رواية »آيات شيطانية« من االنثروبولوجيا، 
وهذا العلم قد نشأ منذ البدء بصفته جزءا من مشروع 
عصر التنوير لكتابة ما يوصف عادة بأنه تاريخ شامل 
وهو يقوم على املشاهدة والتسجيل، ومن ثم يقوم 
بإعادة تشكيل اخلطاب وفرض جتانس من نوع خاص 

يصنعه هو فقط.
4- هناك مناذج من التمثيل األثنوغرافي نشأت بوصفها 
جزءا ال يتجزأ من التوسع األوروبي االستعماري، وذلك 
سعيا منها لفهم الشعوب كي تتم السيطرة عليها وسهولة 
استغاللها وسرقة ثرواتها، ولذلك مت توظيف علم االثنوغرافيا 
خلدمة الهيمنة األوروبية، ورغم أنه علم مهم جدا إال أنه 
تلوث أخالقيا ومت توظيفه ومتكني البعض ملمارسته خدمة 

لإلمبريالية ومشاريعها الالإنسانية.
5- إن القوة اإلمبريالية أفصحت عن نفسها في عدة 
املثال  الرواية، وعلى سبيل  الكتابة ومنها  أشكال من 
فإن رواية سلمان رشدي »آيات شيطانية« مثال متميز 
لرواية ونص أدبي نتج عن املواجهة بني احلداثة الغربية 
واآلخرين ممن يتمسك بهويته غير الغربية ممن يسعى 
األنثروبولوجيون عادة إلى فهمه أو إعادة تشكيله، وهي 
مراجعة سياسية/ ثقافية صارمة، فرواية »آيات شيطانية« 

مرآة لهذه املواجهة.
 لقد احتفل القراء األوروبيون برواية اآليات الشيطانية 
ال حلقدهم على اإلسالم، بل ألنها تعرض عليهم روايات 
كلية عن احلداثة الغربية تتعارض مع النصوص اإلسالمية 
التي يحاول املهاجرون املسلمون إلى أوروبا تأطير هويتهم 
النهوض  بها، وهو خطأ كبير وقتل  التمسك  بواسطة 

اإلسالمي في مهده. 

  مقولة املجلس سيد قراراته، 
هل تعتبر صحيحة 100%؟! قد 
يكون املجلس سيد قرارته لكن 
ليس على الدوام، فكم من مرة حل 
املجلس بأمر من احملكمة ألسباب 
متعددة جتعل احملكمة تصدر قرارا 

بحل املجلس.
السلطة  أن  وال نقصد بذلك 
السلطة  في  تتدخل  القضائية 
طبيعة  هذه  ولكن  التشريعية 
القضائية إصدار  السلطة  عمل 
األحكام والبت في جميع القضايا 

التي ترفع لها.
فما الذي حدث اآلن حتى نستنكر 
العضوية  القضاء بإسقاط  حكم 
وهو أمر لم يرفعه املجلس للقضاء، 
ولكن رفع من قبل أشخاص من 
خارج املجلس، وقد توافق قرار 
املجلس مع هذا احلكم، وهذا ال 
ينفي كون املجلس سيد قرارته، 
وهو قرار قد اتخذ بأغلبية وليست 
هذه املرة األولى التي تسقط فيها 
عضوية أحد األعضاء، فهذا األمر 
قد يحدث بكل املجالس والبرملانات 

بالعالم أجمع.
املجلس سيد قراراته لكن هذا ال 
مينع أن يتم الطعن ببعض قراراته 
أو حتى ترفض، ومن املمكن حتى 
إذا كان هناك  أن يحل املجلس 
أثناء  ارتكب  خطأ دستوري قد 
االنتخابات أو بعدها وهذا شيء 
ال ميس فصل السلطات، ولكن 
في العالم أجمع يجب أن تكون 
هناك سلطة يستطيع اجلميع أن 
يحتكم لها حتى يستقيم احلال.

إذا قرار إسقاط العضوية جاء 
بعد حكم احملكمة وإجماع األغلبية 
باملجلس، فهو قرار األغلبية وليس 

شخصا بعينه.

مما ال شك فيه أن املكتبة الوطنية 
الكويتية رافد ثقافي وعلمي مهم 
تتميز به الكويت منذ إنشاء هذه 
املكتبة على ايدي بعض رجاالت 
الكويت األوفياء منذ عام 1923، 
املرسوم  وتطورت حتى صدور 
األميري السامي رقم 52 في عام 
1994 بإنشاء مكتبة الكويت الوطنية 
ومن مهامها جمع وتنظيم وحفظ 
وتوثيق التراث الوطني واإلنتاج 
الفكري والثقافي الكويتي وتعتبر 
للبالد ملا  الوطنية فخرا  املكتبة 
حتتويه من ارث ثقافي وعلمي 
لتاريخ  وتربوي لألجيال حفاظا 

الكويت.
كثير من اجلهات احلكومية 
لديها أرشيف تاريخي خاص بها 
الوزراء ومجلس األمة  كمجلس 
والوزارات ووكاله األنباء الكويتية 
والهيئات واجلمعيات حتتفظ بجزء 
من وثائقها وإجنازاتها ولكن املطلوب 
هو إنشاء أرشيف وطني يجمع 
تاريخ الكويت كافة وكل تلك الوثائق 
والكتب واملراجع والدراسات التاريخية 
في مبني واحد مع حفظ حقوق كل 
جهة وحماية منتجاتها العلمية مما 
يساهم في توسيع دائرة البحث 
العلمي للطلبة والباحثني واملهتمني 
ويسهل عليهم مما يساعد على 
واألبناء  النشء  وتوعية  نشر 
التاريخ  واملجتمع كافة وحماية 
الوطني الكويتي الزاخر بالصمود 

والبطوالت والتاريخ املشرف.
دعوة ألصحاب القرار بإنشاء 
مركز متخصص باألرشيف التاريخي 
والوطني الشامل املتكامل ليكون 
مرجعا لطالب العلم واملهتمني وحلفظ 
الذي سطره وبناه  الدولة  تاريخ 
األجداد واآلباء وال ميكن أن يتغافل 

عنه »األبناء«.

أو  اتفاقك  النظر عن  بغض 
اختالفك سياسيا مع رئيس مجلس 
األمة مرزوق الغامن، يبقى ما قاله 
لقائه األخير مع  وصرح به في 
قناة الراي الذي أجراه الزميل وليد 
اجلاسم هو رمانة ميزان الواقع 
السياسي في الكويت، فبخالف 
ما يختلف عليه عما قاله وتناوله 
وأجاب عنه إال انه وفي منتصف 
اخلالف ذكر أصل حقيقة السياسة 
الكويتية عندما قال الغامن صراحة: 
»مجلس األمة كان وسيظل مسرحا 
للصراع السياسي«، جملة عابرة 
وردت في لقاء استمر زهاء الساعة 
ونصف الساعة اختزلت واقعنا 

السياسي.

> > >
نعم، مجلس األمة كان واليزال 
ساحة للصراع السياسي لدينا، 
وليس ألحد أدنى شك في هذه 
احلقيقة املرة التي وبسببها خسرنا 
كثيرا وكثيرا جدا، عندما يخرج 
رئيس أهم سلطة من بني السلطات 

الثالث بروتوكوليا ويعلن هذا األمر، 
فهو يضع األمور وفق نصابها 
أبينا فهذا  أو  الصحيح، وشئنا 
التشريعي  الواقع، ان مجلسنا 
يستغل سياسيا من قبل أطراف 
سياسية متصارعة، وهذا األمر 
يجب أن يتوقف، وهو رمبا ما 
حاول الغامن أن يفعله، ولكن الصراع 
أكبر من محاوالت اإليقاف تلك.

> > >
الغامن في تصريحه ذلك لم 
يكن يحذرنا من شيء نعرفه، 

بل من شيء يجب أن نعرفه 
ونعيه متاما، فبسبب ذلك الصراع 
الذي كشف الغامن عن جزء منه 
توقف جزء من سير عجلتنا 
التشريعية وتعطل ألن هناك من 
هم من خارج املجلس أو داخله 
يريدون حتقيق مكاسب شخصية 
أو سياسية على حسابنا نحن 
الشعب، فكم من قانون شعبي 
توقف وكم من قانون تعطل 
بسبب أن فالنا يريد أن يثبت 
أنه أعلى كعبا من فالن، وفالن 

يريد أن ميرر مصلحته.

لم يكشف  لقائه  الغامن في 
أعلنه  ولكنه  أصال،  املكشوف 
صراحة وببساطة رغم انه يتهم 
بشكل ما بانه جزء من الصراع، 
ولكن هذا لم مينعه من ان ميارس 
الشفافية املطلقة وإعالن احلقيقة.

> > >
شكرا مرزوق الغامن لقولك ما 
كان يجب أن يقال من قبلك ويعلن 
صراحة ويكشف املكشوف، فأنت 
وان كنت قد قلت ما نعرفه سياسيا 
إال أنك منحته مصداقية جاءت بحجم 
موقعك كرئيس ملجلس األمة، فشكرا 

لك وشكرا منك وشكرا عليك.

> > >
توضيح الواضح: ما قلته ليس 
اتفاقا مع كل ما قاله الرئيس الغامن 
في اللقاء بل مجرد اتفاق فيما قاله 
بخصوص أن مجلس األمة فعال 
يستغل كساحة صراع سياسية من 

قبل البعض.

كثيرا ما تشكو املجتمعات من العزوف عن 
ارتياد املكتبات العامة على الرغم من حرص 
الدول على اقتناء مجموعة كبيرة ومتنوعة 
من الكتب، إال أن مشكلة العزوف عن القراءة 
مشكلة باتت تدق أبواب الكثير من املجتمعات.

وتتنوع العوامل التي بسببها ظهرت ظاهرة 
العزوف عن القراءة فالبعض يرى أن السبب عائد 
إلى اإلقبال بشكل أكبر على برامج التلفزيون 
ووسائل التواصل االجتماعي بحيث القليل من 
يرغب في استثمار وقت فراغه في القراءة، حيث 
بعد عناء يوم طويل من العمل ال أحد يرغب أن 
يكمل بقية يومه وهو يقرأ أو أن يختم يومه 
قبل ان ينام بقراءة كتاب أو ما شابه. ويعتبر 
هذا السبب الرئيسي بأن الكثير في وقت الفراغ 
يرغب في أن يشاهد مسلسال أو فيلما أو ان 
يسمع أغنية أو مشاهدة ما يعرض في مواقع 
التواصل االجتماعي وهذا حال الكل في أغلب 

املجتمعات.
العامل اآلخر وهو يعني األشخاص الذين 
يحبون القراءة ولكن ليس لديهم وقت الرتياد 
املكتبات العامة واجللوس فيها ملطالعة الكتب، فهناك 
من يشعر بالكسل للذهاب للمكتبة للقراءة على 

الرغم من انهم من عشاق القراءة، ولكن نتيجة 
انشغاالتهم أو كسلهم الرتياد املكتبة يكتفون 
بالقراءة عبر اإلنترنت أو قراءة الصحف فقط.

وهذه الفئة حتديدا من الضروري أن تعمل 
املكتبات العامة على إيجاد حل لها، وقد يكون 
احلل األمثل واألجدى هو أن يكون لكل مكتبة 
عامة مكتبة رقمية تضم الكتب الورقية جميعها 
وحتويلها الى الكترونية وإتاحتها للقراء وفق 
تقاضي رسوم رمزية لبعض الكتب وعرض 
اآلخر باملجان. املهم أال تندثر مجموعة الكتب 
املوجودة في املكتبات العامة دون ان يقرأها 
أحد وباألخص ان التشجيع على اإلقبال على 
القراءة ممكن من خالل مواقع اإلنترنت بحيث 

يتم تصميم مواقع الكترونية ملكتبات عامة 
رقمية وفق تقنية عالية ثم بعد ذلك الترويج 
لهذه املواقع حتى يقبل عليها اجلمهور ويتم 

اإلقبال على القراءة.
وفي هذه احلالة بالتأكيد ستكون املكتبات 
العامة قد حققت فائدة كبيرة للقراء الذين ال 
يجدون ما يقرأون في ظل كسلهم في الذهاب 

للمكتبة.
األمر اآلخر إن حتفيز القارئ على القراءة 
مسؤولية اجلهات اإلشرافية التي تتبعها املكتبات 
بحيث من الضروري استخدام كل الطرق والوسائل 
العادة التي بات  اإلعالنية إلعادة إحياء هذه 
القليل من يقرأ وهو ما نتج عنه ضعف في 
العربية لدى كثير من أطياف  اللغة  مستوى 
املجتمعات العربية بحيث هناك مصطلحات كثيرة 
لم يعد الكثيرون يعرفون معناها، هذا فضال 
عن استخدام اللهجات احمللية في الكتابة سواء 
في الصحف مع تناسي أهم وأبرز املصطلحات 
العربية وهذه بالتالي مسؤولية القائمني على 
املكتبات من ضرورة وضع خطط للمحافظة 
على اللغة العربية وتشجيع استخدامها كلغة 

ثانية عاملية.

قبل بضعة أيام حضرت جنازة 
أحد األصدقاء- رحمة اهلل عليه- وبعد 
أن انتهيت أخذت جولة بني القبور 
أدعو لهم فيها، ومما أثار دهشتي 
أن النباتات البرية تكاد تغطي القبور 
وترتفع اكثر من نصف متر وهذا 

بحد ذاته نادرا ما نراه.
ازدهرت الكويت ولبست حلة 
جديدة هذا العام فسالت السيول 
واخضرت السهول فعّم اخلير 
وابتهج احلامل واحملمول بهذه النعم 
العظيمة وهذا الفضل الكبير من 

اهلل اجلواد الكرمي.
الكويت بلد احملبة واخلير هي 
كويت العطاء سواء في مثل هذا 
الربيع أو حتى في اجلدب.. أصولها 
ثابتة وقيمها سامية وأخالق أهلها 
تدور بني احملبة والتسامح واخليرية 
واالعتدال، استمدت هذه القيم من 
دينها القومي وهدي رسولها العظيم 

ژ، فمنذ نشأتها وهي على هذا 
الطريق متكاتفة، حاكما ومحكوما، 
غنيا وفقيرا، قويا وضعيفا، في 
البلد  سبيل ترسيخ أصول هذا 

العظيم.
الشواهد كثيرة فمنذ معاهدة 
احلماية ومواجهة االختالفات باحلوار 
الهادي والبناء إلى الوقوف صفا 
واحدا أمام الغزو الغاشم كأنهم 

رجل واحد، كذلك الدور الكبير 
الذي تقوم به احلكومة وممثلو 
الشعب في التشريع والرقابة دون 
آثار سلبية ومشاكل مدمرة. لذا 
فإن هذا الربيع واالزدهار إمنا هو 
نظرة تأملية في صفة من صفات 
الشعب الكويتي الذي إن ازدهر 
فهو شعب ذو قيم صادقة وثابتة.

مصطلح الربيع ال يعني التغيير 

فقط إمنا له معان كثيرة مباشرة 
وغير مباشرة وهذا الذي نعنيه في 
هذه الكلمات لتأكيد الدور الريادي 

لهذا البلد املعطاء وأهله الكرماء.
إن هذا النموذج حري أن تقتدي 
به الدول واألنظمة، فمما يثلج 
الصدر في تالحم أبناء الكويت 
وخاصة هذه األيام شعور أبنائه 
بالفرح والسرور بأعياد بلدهم.. 
فتجد »األبناء« يقولون: بابا صباح، 
واألمير يكرر لشعبه: أنتم أبنائي 

فالكل للكويت.
إن هذه الصفة العظيمة التي 
حباها اهلل للكويت جاءت بسبب 
القيم السامية لشعبها واملستمدة 
من دينها وأخالقها وحب أهلها 
للخير والعطاء وتأصيل العالقة 

بني احلاكم واحملكوم.
مبارك أعيادك يا كويت اخلير 

وعساها دوم ربيع وهناء.

هل أنت سعيد؟ وكيف عرفت 
ذلك؟ قد ال يعرف الكثيرون أن 
السعادة ميكن قياسها مبقياس مثل 
ضغط الدم ومثل حرارة اجلسم 
ويوجد تقرير عاملي عن السعادة 
Happiness ومن السهل التعرف 
عليه على املواقع اإللكترونية وبعيدا 
عن أي دعابات أو فكاهات. إن 
السعادة يجب أن تكون مسؤولية 
وزارة أو جهة حكومية لتنفذ خططا 
السعادة  وبرامج تنموية لنشر 
وقياسها لدى أفراد املجتمع ونشر 
الوعي بأهمية السعادة ومردودها 
اإليجابي على األسرة واملجتمع 
والوطن. وقد يعجب البعض أن 
هناك دراسات عن السعادة في 
الكويت باستخدام أدوات علمية 
للقياس، حيث إن تقرير املسح 
 WHS الصحي العاملي بالكويت
Kuwait2013 يحتوي في الصفحة 
رقم 393 نتائج عن مستوى السعادة 

في املجتمع الكويتي الذي شارك 
باملسح الصحي ووفقا لبيانات 
اجلدول فإن 16.8% أفادوا بأنهم 
سعداء جدا، بينما أفاد 62% بأنهم 
سعداء، وكانت إجابة 16.7% أنهم 
متعادلون بني السعادة وعدمها، أما 
غير السعداء فقد كانت نسبتهم 
1.1% وغير السعداء على اإلطالق 
كانت نسبتهم 0.2%. ونظرا ملا 
الدراسة من  كشفت عنه هذه 

السعادة بوزارة الصحة  عالقة 
وزارة  تسمية  أقترح  فإنني 
الصحة بوزارة الصحة والسعادة 
وأن يتم تدريب جميع العاملني 
بوزارة الصحة بكافة مستوياتهم 
لتعلم وإجادة  بدورات تدريبية 
االبتسامة في وجوه اآلخرين 
والضحك معهم، وأن يراعى ذلك 
في التقييم السنوي للموظفني. 
وجاء ترتيب الكويت 45 بني دول 

العالم في تقرير السعادة العاملي 
2018 حيث شمل التقرير 156 دولة 
من دول العالم. ولتكن هذه مبادرة 
جديدة وغير مسبوقة بوزارة 
الصحة فقد مضى على تنظيم 
العمل بالوزارة ثالثون عاما منذ 
صدور املرسوم األميري املنظم 
للعمل، ولم تقدم الوزارة خالل 
تلك الفترة أي مبادرات للسعادة 
غير نتائج املسح الصحي العاملي 
املشار إليه، ولدعم هذه املبادرة 
فإن الهدف الثالث من األهداف 
العاملية للتنمية املستدامة حتى 
عام 2030 وهو املتعلق بالصحة 
 Wellbeing فإنه أشار إلى السعادة

باإلضافة إلى الصحة. 
والسؤال احملير اآلن هو: هل 
وزارة الصحة بوضعها احلالي 
املسؤوليات  تولي  على  قادرة 
بالسعادة ضمن خطة  املتعلقة 

تنموية للدولة؟

احلرف 29

كشف الغامن.. 
والصراع الذي 

ً نعرفه جميعا
waha2waha2waha@hotmail.comذعار الرشيدي

ملاذا ال توجد 
مكتبات  عامة رقمية

للتشجيع على القراءة؟
عزة الغامدي

وقفات

الربيع الكويتي.. 
وقفة تأمل

mqarawi@hotmail.com

ألم وأمل

وزارة الصحة 
والسعادة

هند الشومر

املوقف السياسي

عجز ميزانية 
الدولة

عبداحملسن احلسيني

النائب رياض العدساني هدد باستجواب وزير املاليـة 
د. بدر احلجرف في حال عدم تقدمي دليل على وجود عجز 
في ميزانية الدولة، مؤكدا أن الكويت متلك فائضا ماليا. 
وطالب العدساني وزير املالية بااللتزام بالتنسيق مع 
جلنة امليزانيات قبل إعالن البيانات املالية للدولة وحتديد 
آلية واضحة لالستثمار وتقدمي بيان عن حساب العهد.

ونذكر هنا أن وزير املالية في السنة املالية املاضية 
امليزانية.. في حني  صرح بأن هناك فائضا ماليا في 
اشتكت وزارة املالية وديوان احملاسبة من وجود هدر 
للوزارات  امليزانيات الضخمة  العام بسبب  املال  في 
وطالبا بتقليص بعض البنود مثل الضيافات واملكافآت 
السنوية وبذخ زايد في املصروفات.. ومبوازاة ذلك 
ناقش مجلس األمة ميزانيات الدولة وأوصى بضرورة 
قيام الوزارات واملؤسسات احلكومية بتقليص ميزانياتها 
لتفادي العجز املالي للدولة.. لكن كما قرأنا تصريح وزير 
املالية د.احلجرف بأن هناك عجزا كبيرا مبيزانية الدولة 
ودلل على أن وزارات الدولة لم تلتزم بتوصيات مجلس 

األمة وديوان احملاسبة.
ال شك أن عجز ميزانية الدولة حدث بسبب الفساد 
والفوضى اإلدارية في الدولة، ومنها ما اكتشف مؤخرا 
من االستيالء على املال العام في بعض مؤسسات الدولة 
وقيام بعض الوزارات بإحالة الذين استولوا على املال 
العام من خالل ممارستهم ملسؤولياتهم ووظائفهم في 

مؤسسات الدولة إلى النيابة.
الدولة مقبلة على تدهور عام في بعض مؤسساتها 
األمة  بد أن يخصص مجلس  املالي وال  العجز  بسبب 
جلسات ملناقشة امليزانية العامة للدولة واتخاذ عدة توصيات 
ملزمة للدولة حتى تتمكن من جتاوز العجز، كذلك على 
وزارات الدولة التشديد في تقليص املصروفات ووقف 
املقاولني  املالي، وعلى وزارة األشغال استبعاد  الهدر 
الذين ال يلتزمون بتنفيذ عقودهم مع الدولة، وحبذا لو 
اقترح مجلس األمة على الدولة إلغاء شرط املقاول احمللي 
والذي لم يكن ملتزما بعقوده حسب جتارب الدولة في 

السنوات السابقة.
إن بعض املقاولني احملليني ليست لديه القدرة على 
التقيد بالعقود املبرمة مع وزارات الدولة، ومن ثم يقوم 
املقاول احمللي بتأجير العقد ملقاول آخر دون التزام املقاول 
االلتزام  بالعقد، وهذا ما يتسبب في فوضى  اجلديد 
بالعقود، وأزمة األمطار التي شهدتها البالد أكبر دليل 
على فشل املقاولني في إمتام عقودهم مع الدولة وأهمها 

الشوارع التي تكشفت في تطاير احلصى.
يبدو أن الفساد اإلداري تسبب أيضا في العجز املالي 
للدولة لذلك ال بد من معاجلة شاملة للفساد املتفشي في 
الدولة.. أعتقد أننا بحاجة إلى تغيير شامل  مؤسسات 
في كل املؤسسات وعدم استمرار املسؤولني غير األكفاء 
ألنهم يعتبرون مساهمني في الفساد.. فبقاء املسؤولني 
الفساد  الفساد وعدم تغييرهم سيزيد  املتسببني في 
ولن تكون هناك جدية في تبني برامج وخطط القضاء 

على الفساد.
واهلل املوفق.

إشارة

علي الفضالة

هل مجلس األمة 
سيد قراراته؟

انتظارات

Sns555666@yahoo.com

دالي محمد اخلمسان

املكتبة الوطنية 
واألرشيف 

التاريخي

د.مطلق راشد القراوي


