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مقاالت
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رأي آخر

د .هشام الديوان

حالل الجهل وحرام الديمقراطية
�سنظل ن�ضحك على �أنف�سنا ،نحلل ونحرم الأمور
تبع ًا لأهوائنا وم�صاحلنا ولي�س عم ً
ال برحمة
الكرمي ون�صو�ص كتابه العظيم� ،سنظل نت�شدق
بالدميقراطية يف ظل فو�ضى ال حدود لها تبيح
القتل وال�سلب واملحا�ص�صة والأمية ال�سيا�سية،
وحتليل النهب وال�رسقة واالختال�س ،واللعب
باملال العام وحرمان ال�شعب من حقه يف
حياة كرمية متوازنة اخل��دم��ات ومتطلبات
املواطنة وواجباتها ،نعم �سنظل ن�ضحك على
�أنف�سنا ،فنحن �أدعياء دين و�أدعياء التم�سك
بحقوق الإن�سان والعدالة وامل�ساواة والت�شبث
بالنظم واملمار�سات الدميقراطية ،املثل
يقول :من �سار على الطريق و�صل ،وخطوة
الألف ميل تبد�أ بخطوة واحدة� ،إال اننا طبقنا
املثل العملي ج��د ًا «م��ن جد وج��د وم��ن زرع
ح�صد»� ،إال اننا طبقناه على عك�س مبتغاه.
الدميقراطية واحرتام �سيادة القانون والتحلي
باخللق القومي واحرتام الكبري ومراعاة ظروف
املري�ض وال�صغري والفقري ال تعني اخلروج
عن الإ�سالم ،والعمل بال�شورى ال يتعار�ض
مع تعاليم الدين احلنيف ،ان مل يكن مبد�أ
�أ�سا�سي ًا يف الدين «�أمرهم �شورى بينهم»� ،إال ان
الن�صف الثاين من املعادلة التي ما مل يت�ساو
ن�صفاها فانها لي�ست معادلة ،هو كيف ي�ستوي
التحلي بتعاليم الدين ومتطلباته بالزي
وال�شكل للجن�سني «رجال ون�ساء» مع ال�رسقة
والنهب والتحايل وتزييف ال�شهادات وتوظيف
الدين يف خدمة االغرا�ض اخلا�صة التي حتلل
وحترم تبع ًا لهواها ولي�س للدين ال�صحيح،
وكيف ميكن لأدعياء الدميقراطية ودعاتها �شك ً
ال
ومظهر ًا فقط بعيد ًا عن الكثري من مبادئها النبيلة
التي ال ت�رشك بالله ،ان يفرقوا بني النا�س وان
يتعاملوا مع الب�رش على هوية مذاهبهم ،وعلى
هوية انتماءاتهم الفكرية وعلى وقع ا�سمائهم؟
كيف يحلل رجال الدين التكفري وي�شجع البع�ض
منهم التفخيخ والعمليات االنتحارية الإرهابية

واحلروب ،ومينحون �أنف�سهم حق فرز الب�رش
بني من تنطبق عليه موا�صفات �أهل اجلنة� ،أو
امل�ؤهل لدخولها ،وبني من يزعم ب�أنه ي�رشك
بالله ا�ستنادا �إلى ا�سمه �أو زيارة لقبور الآباء
والأج��داد و�أبناء العائلة الذين توفاهم الله
�إيفاء للق�ضاء والقدر وال يحرمون ال�رسقة بل
يتورطون بها وال يكفّرون التزوير يف كل �شيء
ولي�س بال�شهادات فقط ،ون�صف نواب العراق �أو
�أكرثهم ومثلهم الكثري من العرب الآخرين ممن
يحملون �شهادات الدرا�سات العليا امل�شكوك
ب�أمرها ،ندعي التدين ونحن بعيدون جد ًا عن
املبادئ النبيلة ال�سامية يف الدين احلنيف
التي ت�ساوي بني النا�س وتن�صف املظلوم
وتكافئ املجد «ان اكرمكم عند الله �أتقاكم»،
لي�س بال�صوم وال�صالة والزكاة وامنا باالخالق
والعمل والتعليم لأن الدين �إلى جانب العبادات
التي تخ�ص اخلالق بهذا ال�شطر ،يتمثل مبكارم
االخالق ومبا عمل الإن�سان يف حياته من خري
واخلري تف�سريه متعدد ومفهومه طويل ومعناه
كبري ،لذلك �سيكون نوع ًا من العبث االعتقاد
�أننا متدينون ب�شكل �أقرب �إلى الكمال والقدر
الأعلى من اال�ستجابة لله ،ملجرد اننا نلتزم
ب�أداء الفرو�ض وارتداء ما يتطابق مع متطلبات
االمي��ان والطاعة من دون ان نلتزم بقوله
«واعت�صموا بحبل الله جميع ًا وال تفرقوا،»..
وقوله عزوجل «وق�ضى ربك �أال تعبدوا �إال �إياه»،
وقوله �أي�ض ًا «ال �إكراه يف الدين» ،وع�رشات الآيات
وال�سور االخرى التي تنهى عن �أي فعل خاطئ
�أو عمل ي�شكل خطر ًا على الآخرين �أو التقليل من
�ش�أنهم �أو ا�ضطهادهم� .أما دعاة الدميقراطية
وحقوق الإن�سان و�صناديق االنتخاب املزورة
يف العراق وغريه فبئ�س دميقراطية تبيع الوطن
حتت وازع الوالء املذهبي وجتوع �أبناء الوطن
اثراء للح�سابات اخلا�صة وحل�سابات الدول
التي متلي على �أبناء العراق اجلهل والأمية
والفنت والتفرقة والعمالة لها.

عبدالعزيز خريبط

تويترAkhuraibet :
/http://khuraibet.blogspot.com

مه ً
ال أيها المتفاخرون

بدعاة النضال وحقوق اإلنسان
تتعالى �أ���ص��وات من يتفاخرون بن�ضال �آبائهم
و�أجدادهم وكفاحهم املرير من �أجل حقوق الإن�سان
وحتقيق العدالة االجتماعية بني �أبناء الكويت،
الأمر الذي رمبا يثري ا�ستغرابنا عمن يتكلم ه�ؤالء؟
ومن هم؟
ان دعاة هذا الن�ضال واهمون فهم يتخيلون �شيئ ًا
ال وجود له على �أر�ض الواقع ف�أي كفاح هذا و�أي
ن�ضال؟ فلم ن�سمع عن �شيء من هذا القبيل ومل نر
لهم منظمة حقوقية وال هدف ًا حمققا وملمو�س ًا ،فلم
الفخر ب�شيء ال وجود له؟
ان الدفاع عن حقوق الإن�سان يف الكويت �أفعال
تبذل وق��رارات ال �أق��وال وعبارات جوفاء تن�رش
بني احلني والآخر ،فال�شعارات الرنانة والأقوال
املطاطة ال قيمة لها وال فائدة ترجتى منها،
فحقوق الإن�سان يف الكويت هي حقوق م�ستمدة
من د�ستور الكويت الذي ت�أ�س�س عام 1961م ،ومن
جمموعة من املعاهدات واملواثيق الدولية �إال �أنها
مازالت حتبو حبو ًا وحتتاج �إلى خطوات مت�سارعة
من �أجل اقرار هذه احلقوق وحتقيقها ب�شكل كامل
فهناك انتهاكات �رصيحة حلقوق الإن�سان فال نن�سى
ملفات العمالة الوافدة وجتارة الإقامات واالجتار
بالب�رش والتفرقة العن�رصية بني الوافد والكويتي
والفرق يف الأج��ور بني �أ�صحاب املهنة الواحدة
فراتب املواطن واخلليجي يختلف اختالف ًا كبري ًا
عن غريه ،بل منطق «مواطن ووافد» متييز عن�رصي
�سميت مركز ًا للعمل الإن�ساين ولقب
بحت يف بلد ّ
�أمريها ب�أمري الإن�سانية.
اننا نحتاج �إلى ثورة �شاملة للق�ضاء على كافة �أ�شكال
العن�رصية املقيتة التي ت�أ�صلت يف جمتمعنا،
نحتاج �أن ننظر �إلى الإن�سان على �أنه �إن�سان بغ�ض
النظر عن جن�سيته وطائفته و�أ�صله وعرقه ولونه،
العن�رصية البغي�ضة تطل بوجهها القبيح حتى يف
املر�ض والعالج.
وب�ش�أن الرعاية ال�صحية للوافدين ُيذكر �أن

القانون ين�ص على الزام الوافدين بالت�أمني �أو
ال�ضمان ال�صحي طوال فرتة اقامتهم ،وتبلغ القيمة
املتو�سطة لل�ضمان ال�صحي للوافد « »50دينارا
�سنويا ،وقد �أل��زم ن�ص القانون احلايل �صاحب
العمل «وفقا للمادة الثانية» ب�سداد �أق�ساط الت�أمني
�أو ال�ضمان ال�صحي� ،إال �أن واقع �سوق العمل يف
الكويت �أن هذه القيمة يتحملها الوافد يف �أغلب
الأحوال ،و�أنه على الرغم من �أن ن�ص القانون �أعطى
للم�شمولني بنظام ال�ضمان ال�صحي تغطية للخدمات
الطبية وال�صحية الأ�سا�سية �سواء الت�شخي�صية �أو
العالجية ،اذ �أورد يف مادته الرابعة بيانا بتلك
اخلدمات ثم �أعطى وزي��ر ال�صحة �سلطة حتديد
تلك اخلدمات �إال �أن النظام املعمول به حاليا ال
يغطي �أب�سط االحتياجات ال�صحية للوافد فعلى
�سبيل املثال ال يزال الوافد ملزما بدفع فوق مبلغ
ال�ضمان مبلغ «دينارين» لكل مراجعة للم�ستو�صف
ومبلغ «خم�سة» دنانري لكل مراجعة للم�ست�شفى،
كما �أنه ملزم بدفع مبالغ عن �أغلب الفحو�صات
الطبية الالزمة ،وهذه الأم��ور تقف عقبات �أمام
الأطباء للو�صول �إلى الت�شخي�ص ال�صحيح يف ظل
عجز العديد منهم عن حتمل تكلفتها.
وحتى فيما يتعلق بالعالج فهناك ع�رشات الأدوية
الأ�سا�سية املمنوعة على الوافدين بقرارات من
وزارة ال�صحة ،وال ي�ستطيعون احل�صول عليها
�إال بتحمل كلفة �رشائها من ال�صيدليات ب�أ�سعارها
الباهظة ،باال�ضافة �إلى توفري �أدوية للمواطنني
تختلف عن �أدوية الوافدين.
فدعاة احلقوق الغابرين �أي �صنف من الب�رش
يريدون له هذه احلقوق؟
ويف �أي ار�ض ينادون بهذه احلقوق؟
هذه لي�ست �سيا�سة الكويت وامنا �سيا�سة بع�ض
امل�س�ؤولني الذين يريدون ت�شويه �صورة الإن�سان.
نرجو عدم املزايدات وع��دم التفاخر ب�أوهام ال
وجود لها.

ثقافيات

عبدالعزيز التميمي
مايكل انجلو التحدي الصعب
يف عام  1508طلبت الفاتيكان من الفنان املعماري
وال�شاعر الأ�سطورة الر�سام والنحات املتميز مايكل
اجنلو االيطايل  1564 - 1475تنفيذ واجناز لوحته
امل�شهورة «خلق �آدم» وذلك يف كني�سة ال�سي�ستني
باملفاتيكان حيث ر�سم يف هذه ال�سقيفة الرائعة ما
يزيد عن ثالثمائة كتلة من الب�رش واالرواح الوا�صلة
ما بني ال�سماء والأر�ض فكانت اللوحة مبثابة حلم
�أو �رضب من اخليال ال�صعب الذي متيز به الفنان
مايكل اجنلو الذي يتفق معي �أغلب دار�سي الفنون

اجلميلة انه يختار الأ�صعب للتعامل معه وتطويعه
ب�شكل فني مدرو�س ليمتزج العن�رص مع املو�ضوع
فت�شاهد الق�صة ك�أنها حقيقة تروى �أو خطب يحدث
وي�ستمر يف الواقع املعا�ش� ،سقفية ق�صة خلق �آدم
عليه ال�سالم بح�سب الأ�ساطري االجنيلية ر�سمها مايكل
�أجنلو عارية كما خلقت ما دفع الفاتيكان لال�ستعانة
بعد ذلك بفرتة بالفنان «ج��ورج ف��ازاري» الدخال
عنا�رص ا�ضافية من الغيوم واالقم�شة لتغطية عورات
الب�رش التي رف�ض مايكل اجنلو �أن يغطيها لعدم

ولنا رأي

قناعته بذلك الت�رصف وعودة �إلى ما يبنيه النحات
الكبري اجنلو نرى �أن �صيغة التحدي وا�ضحة �أكرث
يف اختيار الأو�ضاع للأج�ساد الب�رشية العارية التي
نحتها الفنان ليدفع امل�شاهد مبتابعة �أجزاء العمل
جزء ًا جزء ًا جاعال من كل جزء يف العمل املنحوت
ب�أعلى درجات الدقة يف الت�رشيح والتف�صيل والربط
املو�ضوعي بني اجل�سد والق�صة احلقيقية التي على
�أ�سا�سها بني العمل ،هكذا هو الفنان «مايكل اجنلو بو
ناروتي» الذي تو�صف �أعماله ب�أدنى درجة �أنها حتفة

رائعة وتقدر ب�أقل تقدير بالتميز مايكل اجنلو كان
يعي�ش احلدث والق�صة فتمتزج روايتها الأ�سطورية
الدينية يف قناعته فيختار الأ�صعب ليخلق التحدي
بينه وبني العمل فيكون يف �آخر املطاف هو املنت�رص
يف ذلك التحدي فيتطابق اخليال املحكي مع الواقع
امل�شاهد الذي خلد اجنلو منذ ما يزيد عن الـ600
عام ،هذا جزء من في�ض وللحديث بقية عن فنان
ا�ستطاع بجدارته �أن يوحي لك ب�أن العمل ينطق هذا
هو الفن احلقيقي.

كلمة حق

د.نايف العدواني

علي دشتي

Al_adwani_nayef@hotmail.com

alimdashti@yahoo.com

التعاون الثقافي والعلمي

لن ننسى

واالقتصادي مع الصين

�شيء جميل ان نفكر خ��ارج ال�صندوق،
من �ضيق امل�صالح ال�سيا�سية �إلى رحابة
امل�صالح االقت�صادية الدائمة ،فالعالقات
ال�سيا�سية تتعر�ض �إلى الكثري من الأزمات،
ويعكر �صفوها الكثري من املمار�سات،
ولكن امل�صالح االقت�صادية تفر�ض على
اجل��م��ي��ع ال��ت��ع��اون لتحقيق الأه����داف،
فخريا فعلت الكويت بتعميق العالقة مع
ال�صني� ،إلى م�شاركة اقت�صادية يف م�شاريع
ا�سرتاتيجية ،كم�رشوع احل���زام وطريق
احلرير ،ذلك امل�رشوع اال�سرتاتيجي الذي
ب��د�أت ال�صني بتنفيذه يف املنطقة خالل
�رشاكات ا�سرتاتيجية مرورا ب�آ�سيا مبيناء،
ج���وادر ف��ى باك�ستان ،ويف افريقيا يف
جيبوتي وال�صومال والآن الكويت ،املمر
الأهم واالغنى واالكرث ا�ستقرارا �سيا�سيا،
وامنيا ،ناهيك عن اال�ستقرار االقت�صادي،
ولكن على الدولة �أن تعي ان هذا التعاون
اال�سرتاتيجي ،يجب ان ي�سبقه �أو يتزامن معه
تعاون علمي وثقايف ،فال �أحد من الكويتيني
يعرف اللغة ال�صينية ،ولي�س لدينا �سواح
�صينيون ،وال نذهب لل�صني �إال ل�رشاء �أثاث
املنزل ،ولي�س لدينا مركز ثقايف �صيني
لتدري�س اللغة ال�صينية ،وال��ع��ادات،
والتقاليد ،ولي�س لدينا مدار�س لتعليم
اللغة ال�صينية ،كما هو احلال يف الإمارات
التي بد�أت بالتطبيع الثقايف والعلمي مع

ال�صني قبل التطبيع االقت�صادي ،فهناك
ماليني ال�سواح ال�صينيني يزورون الإمارات،
وهناك �سوق �صيني يف دبي وهناك العديد
من امل�ستثمرين ال�صينيني ميتلكون ال�شقق
والفنادق يف دبي وهناك معهد لتعليم اللغة
ال�صينية ،وهناك تعليم للغة ال�صينية يف
اجلامعات الإماراتية ،وهناك مبتعثون من
الطلبة يدر�سون يف ال�صني ،وهناك تعاون
علمي يف جم��ال الف�ضاء ب�ين البلدين،
فال�صني عمالق اقت�صادي وعلمي ،وثقايف،
ففي املجال العلمي هناك ا�ستثمارات فاقت
 28مليارا يف جم��ال ال��ذك��اء اال�صطناعي
والتكنولوجيا احلديثة ،ولها معر�ض
�سنوي يف ال�صني ،يعر�ض �آالف االخرتاعات
يف هذا املجال ،وال�صني دولة �صناعية من
الطراز الأول يف جمال ال�صناعات الثقيلة،
واالن�����ش��اءات ،وال�����س��ي��ارات ،واملعدات
الثقيلة ،وال�صني �أ�صبحت دولة ع�سكرية
عاملية وبد�أت يف ت�صنيع حامالت للطائرات
احلربية �أو ما ي�سمى  Blue Naveyوال�صني
�أ�صبحت من �أكرب مالك الذهب يف العامل،
وارتفعت عملتها الوطنية اليوان ،ال�صني
تنني عظيم ،والتقرب منه يكون بالتقارب
الثقايف والعلمي ،ب����أن ن��ع��رف لغته،
ون�ستفيد من �صناعاته ونقل التكنولوجيا
ال�صينية ،مما �سيعود علينا بالكثري ،ولكن
البد �أن نتخاطب معه؟

كان يوم ًا عادي ًا من �أيام الكويت ،زحف الليل
على البيوت وال�شوارع ،رجع النا�س �إلى بيوتهم
�آمنني ،ال�ساعات مت�ضي والهدوء يخيم على
املكان ،لكنه الهدوء الذي ي�سبق العا�صفة،
فج�أة ومن دون �سابق انذار ومع خيوط الفجر
الأولى من يوم � 2أغ�سط�س  1990تدفقت القوات
العراقية الغازية تقتحم ال�شوارع والبيوت،
وتثري فزع الآمنني� ،أ�صدر احلاكم الغ�شوم
املقبور �صدام ح�سني �أوام��ره بغزو الكويت،
الطمع يف �أر�ضنا الطيبة من جانب العراقيني
قدمي ،يعود بجذوره �إلى ال�ستينيات من القرن
املا�ضي ،تنوعت اال�شارات اليه على �أل�سنة
قيادات العراق ،لكن الأحمق «�صدام» هو الذي
�أقدم على اجلرمية التاريخية ،حني �صور له
غروره �أن بامكانه �أن يبتلع دولتنا لي�سيطر على
�أر�ضها ومقدرات �أهلها وك�أنه حاكم ب�أمره.
احلقيقة ال ت�ضيع ،والأح��م��ق الب��د �أن يدفع
الثمن ،ذل��ك ما ح��دث بال�ضبط ،فقد عادت
الأر�ض الطيبة �إلى �أهلها ومت حتريرها كاملة
بعد � 7شهور تقريبا من الغزو العراقي الغا�شم،
�أما �صدام ح�سني فقد دفع الثمن كامالً ،ف�أزهقت
روحه م�شيعة بلعنات �ضحاياه من �أهل الكويت
الطيبني و�شهدائها الأب��رار ،وللأ�سف ال�شديد
ظلت املنطقة تعاين من �آث��ار حماقاته حتى
بعد �أن اختفى من فوق ظهر الدنيا ،فحتى
اللحظة الراهنة يدفع �شعب العراق من دمه
وحياته و�أ�سباب معي�شته ثمن �سكوته على
حماقات «�صدام» ،ويبدو �أن هذا الأمر �سوف

ي�ستمر ل�سنني طويلة قادمة ،فاحلاكم الأحمق
الطامع يف �أر����ض وخ�ي�رات اخل�ير ال ينتهي
ت�أثري حماقاته وقراراته ال�ساذجة بوفاته ،بل
يتوا�صل بعدها.
حقائق التاريخ وال�سيا�سة ت�شهد �أن الكويت
�أعطت العراق الكثري ،الكويت منحت العراق
قرو�ض ًا باملاليني ،وقبل عدة �شهور تقدمت
حكومة بغداد بطلب حلكومتنا من �أجل ا�سقاط
هذه الديون ،الكويت �أي�ض ًا ا�ست�ضافت م�ؤمتر
املانحني العادة اعمار العراق ،وهو امل�ؤمتر
الذي �شارك فيه ممثلون لأكرث من  70دولة،
الكويت �أعطت وما زالت تعطي فماذا �أعطانا
العراق؟ العراق قابل عطاءنا بنكران اجلميل،
فحتى الآن ما زال ملف الأ��سرى واملفقودين
الكويتيني مفتوحاً ،رغم املطالبات امل�ستمرة
بايجاد حل له ،اللجنة الفنية امل�شكلة من
كل من الكويت واململكة العربية ال�سعودية
والعراق جتتمع وت�ستمع �إلى �شهود دون �أن
تتو�صل �إلى �شيء.
لن ين�سى مواطن واحد ذلك اليوم امل�ش�ؤوم
الذي تكاثرت فيه قوى البغي والعدوان على
بالدنا ،دموع الأمهات الثكالى على �أبنائهم
الذين عذبهم النظام العراقي �سوف تذكرنا،
�أ�رسانا و�شهدا�ؤنا �سوف يذكروننا يف كل حلظة
مبافعله املقبور� ،أح��زان الأ��سر التي فقدت
�أعز �أبنائها يف الغزو �سوف تظل تذكرنا بهذا
اليوم ،لن نن�سى ،لأن الدموع والأحزان �سوف
تذكرنا.

