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أما واهلل إن الظلم لؤم

ومازال المسيء هو الظلوم

الظلم �أيها ال�سادة ظلمات يوم القيامة ،ودعوة املظلوم
لي�س بينها وبني الله حجاب،وقد قال النبي عليه ال�صالة
وال�سالم�« :إن الله ليملي للظامل حتى �إذا �أخذه مل يفلته»،
ثم قر�أ «وكذلك �أخذ ربك �إذا �أخذ القرى وهي ظاملة �إن
�أخذه �أليم �شديد»-هود -102-ذكر الزخم�رشي يف ربيع
الأبرار �أنه وجد حتت فرا�ش يحيى بن خالد الربمكي يف
�سجنه بعد وفاته رقعة مكتوب فيها:
وحق الله �إن الظلم ل�ؤم
ومازال امل�سيء هو الظلوم
�إلى ديان يوم الدين من�ضي
وعند الله جتتمع اخل�صوم
ويف رواية ثانية للبيت الأول:
وحق الله �إن الظلم لوم
و�إن الظلم مرتعه وخيم
وعن �أبي هريرة ر�ضي الله عنه �أن النبي �صلى الله عليه
و�سلم قال« :دعوة املظلوم حتمل على الغمام وتفتح لها
�أبواب ال�سماوات ويقول الرب تبارك وتعالى :وعزتي
لأن�رصنك ولو بعد حني» ،ويف هذا ال�صدد يقول الإمام
علي بن �أبي طالب ر�ضوان الله عليه:
ال تظلمن �إذا ماكنت مقتدرا
فالظلم مرتعه يف�ضي الى الندم
تنام عينك واملظلوم منتبه
يدعو عليك وعني الله مل تنم
�أما البيت الذي �أ�رشت �إليه يف البداية فيقوله �أبو
العتاهية �إ�سماعيل بن القا�سم بن �سويد العيني
ال�شاعر العبا�سي املفلق ،وكان قد دخل على هارون
الر�شيد فقال له :عظني ،فقال:
ال ت�أمن املوت يف طرف ويف نف�س
و�إن ت�سرتت بالأبواب واحلر�س
واعلم ب�أن �سهام املوت قا�صدة
لكل مدرع منها ومرت�س
ترجو النجاة ومل ت�سلك طريقتها
�إن ال�سفينة ال مت�شي على اليب�س
فبكى هارون حتى بل كمه بدموعه ،وعلى ذكر الظلم فقد
�شكا �أهل الكوفة واليهم �سعد بن �أبي وقا�ص الى عمر
بن اخلطاب ر�ضي الله عنهما حتى قالوا �إنه اليح�سن �أن
ي�صلي ،فعزله عمر ،و�أر�سل �إليه فقال :يا �أبا �إ�سحاق
� ،إن ه�ؤالء يزعمون �أنك الحت�سن �أن ت�صلي؟ فقال �سعد:
�أما �إين والله كنت �أ�صلي بهم �صالة ر�سول الله �صلى الله
عليه و�سلم� ،أطيل يف االوليني و�أخفف يف الأخريني ،قال
عمر :ذاك الظن بك يا �أبا �إ�سحاق« ،وكان �سعد م�ستجاب
الدعوة» ثم �أر�سل عمر معه رجال الى الكوفة ف�س�أل �أهلها
عنه ،ف�أثنوا على �سعد خريا ،حتى دخل الرجل م�سجدا
لبني �سعد فقام رجل منهم يقال له � :أ�سامة بن قتادة،
يكنى �أبا �سعدة فقال� :إن �سعدا الي�سري بال�رسية ،وال
يق�سم بال�سوية ،وال يعدل يف الق�ضية ،فقال �سعد� :أما
والله لأدعون بثالث ،اللهم �إن كان عبدك هذا كاذبا قام
رياء و�سمعة ف�أطل عمره واطل فقره وعر�ضه للفنت،
ف�أ�صابت الرجل دعوة �سعد ،فكان الرجل يقول بعد ذلك:
�شيخ كبري مفتون �أ�صابتني دعوة �سعد ،وكان حاجباه قد
�سقطا من الكرب على عينيه و�إنه ليتعر�ض للجواري يف
الطرق يغمزهن ،وكان �أحد وزراء بني العبا�س ا�ستولى
على مزرعة لعجوز ،فرفعت اليه �شكوى و�شفعت اليه
فلم يلتفت اليها ،فقالت للوزير :والله لأدعون عليك،
فقال لها الوزير ب�سخرية :عليك بالثلث الأخ�ير من
الليل ،ف�إن الدعوة فيه م�ستجابة ،فدعت عليه العجوز
فلم ميهله الله تعالى �سوى �سبعة �أيام حتى �أنزل فيه
عقوبته فنكبه اخلليفة وامر بقطع يده ،ثم �أمر بقتله ،
فمرت به العجوز ووقفت ثم �أن�شدت:
�إذا جار الوزير وكاتباه
وقا�ضي الأر�ض �أجحف يف الق�ضاء
فويل ثم وي��ل ثم وي��ل لقا�ضي الأر����ض من قا�ضي
ال�سماء ،،وال�شعر لأبي الف�ضل الريا�شي.
ودمتم �ساملني.

www.wijhatnathar.com

خيزرانة
يعجبني من اخليزران اثنتان :الأولى
خيزرانة �آدمية ،مهفهفة القوام،
نحيلة اخل����صر ،ري��ان��ة العود،
تغنى بر�شاقتها ال�شعراء ،وافتنت
بجمالها املغنون ،وه��ام بحبها
اخللفاء والفر�سان والعرب والعجم
وامل�ستعربون.
والثانية :خيزرانة احلاكم ،بها
ي���ؤدب اخل��ارج�ين على القانون،
���وم ف��ي��ه��ا امل�����س��ت��ه�تري��ن
وي����ق� ّ
وامل�شاغبني واملحر�ضني على
الفو�ضى واملعتدين على �سالمة
الآمنني.
ليت بلداننا العربية تتخذ قرار ًا
موحداً ،وهو ا�ستخدام اخليزرانة
و�سيلة للعقوبة ،ف�إذا «طاف» �أحدهم
�إ�شارة املرور� ،أخذته ال�رشطة �إلى
�أقرب خمفر ،فتلعب اخليازرين على
«جنابه» حتى يعلم �أن الله حق.
واذا ارتكب �أحد جناية� ،أوجنحة،
�أو خمالفة متوينية �أو �إداري���ة
«�سحبوه» �إلى مراكز الت�أديب لتبد�أ
حفلة اخليزرانة ،ثم يخرج بعدها
مي�سح دموعه ويتلم�س موا�ضع الأمل

ول�سان حاله يقول« :ل��ن ارتكب
خمالفة بعد هذا اليوم التعي�س».
�أم��ا �إذا تطاول �أحدهم على رموز
الدولة� ،أو جتاوز حدود الأدب مع
حكامه� ،أو دعا �إل��ى ح��راك يعكر
�أج��واء البالد ويثري الفو�ضى بني
�صفوف ال�شعب ،جيء به خمفورا
�إلى مركز �أمني ،ثم «ت�شتغل» عليه
اخليازرين من كل جانب.
و�إذا ما تطاول «مثقف» على الذات
االلهية� ،أو �شكك مببادئ الدين
احلنيف حتت حجة حرية ال��ر�أي
والتعبري ،كانت الليلة اخليزرانية
خري رادع له.
قد يتهمني الليرباليون ون�شطاء
احلرية و�أن�صار الدفاع عن حقوق
الإن�����س��ان ب ��أن��ن��ي �أدع����و للعنف
اجل�سدي ،و�أعار�ض مبد�أ ال�شفافية
وارف�ض مبادئ احل�ضارة واالنفتاح،
م�رص على ه��ذا املوقف،
لكنني
ّ
و�أنا�شد كل �أ�صحاب القرار يف الوطن
العربي �أن ينفذوا ه��ذه الفكرة،
و�سوف يرون �أن كل �أف��راد ال�شعب
�صاروا «خو�ش �أوادم».

ان العامل مير مبتغريات كبرية من
ال��ن��واح��ي االقت�صادية وال�سيا�سية
واالجتماعية والريا�ضية ونحن ك�أننا
يف جزيرة معزولة عن العامل ال نت�أثر
وال ن�ؤثر يف �أي من هذه املتغريات،
وك�أننا يف �سبات دائم وال نريد �أن نغري
من حالنا وك�أن الدخل الوحيد من النفط
�سوف يدوم �إلى الأبد وال نحتاج �إلى �أي
من املتغريات املوجودة يف العامل،
ف�صار ال��ك��ل م��ن م��واط��ن�ين وحكومة
وجمل�س ال ي�شعرون بهذه امل�شكلة،
وال يريدون �أن يعملوا على تغيري �أو
البحث �أو التفاعل معها حللها من �أجل
هذا الوطن وم�ستقبله وم�ستقبل اجياله
املقبلة ،انهم ن�شطون يف الدرا�سات
وامل�ؤمترات واع��داد اللجان املتكررة
للبحث والدرا�سة ثم نقف عند التنفيذ
وك�أننا نخاف من التقدم ولو خطوة
واح��دة �إل��ى الأم��ام متمتعني بالوفرة
النفطية امل�ؤقتة وال�رصف والتبذير
من دون وعي ،وك�أننا يف حلم ال نعلم
متى نفيق منه ،ان املتابع للمجتمع
الكويتي وطريقة حياته غري الهادفة
ي�شرتي �أي �شيء حتى من دون احلاجة
له ،بل ملجرد حب التملك حتى االرهاق
يف امليزانية العائلية مما خلق جمتمع ًا
مت�شابه ًا يت�ساوى به الغني باملتو�سط
والفقري يف املباين وال�سيارات وال�سفر
واللب�س وكله يف االعتماد على الدعم
احلكومي يف اف�ساد طريقة حياة النا�س.
ان ه��ذه املقدمة الوا�ضحة املعامل
وطريقة حياة املجتمع الكويتي غري
عادية على م�ستوى ما هو موجود يف
املجتمعات الأخرى يف العامل ،فكيف
نخرج من هذا امل�أزق والى العودة �إلى
احلياة الطبيعية املبنية على التخطيط
العلمي ال�سليم ،الذي يراعي احلا�رض
وامل�ستقبل ويعمل على تطبيق القانون
والتعليم الذي يراعي خمرجات جادة
تفيد املجتمع يف م�سرية بلدنا وهو
�أ�سا�س لأي جمتمع متقدم ،والتعليم هو
البذرة الأ�سا�سية ملقيا�س �أي جمتمع يف
تقدمه �أو ت�أخره ،اننا �أهملنا التعليم
مل��دة طويلة ونحن جنني خمرجاته
غري احلميدة ،وهي التي و�ضعتنا يف
امل�أزق احلايل مبجتمعنا يف كثري من
الأم��ور ال�سيئة والعديدة اننا اليوم
نحمل امل�س�ؤولية لكل االط��راف التي
و�ضعتنا يف هذه احلالة ال�صعبة وال
تعمل على �إ�صالحها .وخا�صة �أن عامل
الزمن لي�س يف �صاحلنا ف�أي ت�أخري يف
الإ�صالح و�إعادة املجتمع �إلى الو�ضع
املطلوب وال�سليم �سوف يجعلنا يف
حالة الي�أ�س و�صعوبة العودة �إلى
الو�ضع املطلوب ،ان ه��ذه املقالة
نابعة من القلب ملحاولة تنبيه كل
م�س�ؤول يف هذا املجتمع �أن يفكر �ألف
م��رة بحال البلد وم�ستقبله وي�ضع
�ضمريه �أمامه و�أمام الله يف �أن ي�صحو
من هذا احللم الكريه ويعي�ش يف الواقع
لإ�صالحه ويخرجنا ويخرج االجيال
املقبلة م��ن امل��ج��ه��ول ،ان الكويت
ت�ستاهل �أكرث من واقعها فيجب ان نعمل
جميع ًا ملا فيه خري هذا البلد الطيب.
والله امل�ستعان.
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عالج ذوي االحتياجات «»2-2
�أن الدولة تقوم بو�ضع ا�سرتاتيجية
عن بيئة �صاحلة لذوي االحتياجات
وم�����س��اع��دت��ه��م وال����وق����وف على
احتياجاتهم و�إعطائهم جميع احلقوق
املادية واملعنوية ،والعمل على
تلبية جميع متطلباتهم الإن�سانية
ولكن ال��واق��ع مع الأ���س��ف غري ذلك
وغري دقيق  ٪ 100و�أكرب دليل على
اال�ستخفاف وعدم احرتام هذه الفئة
من املجتمع ،والتي خذلت و�أ�ساءت
�إل���ى ذوي االح��ت��ي��اج��ات اخلا�صة
و�أهلهم ،وذلك لأن احلكومة غري جادة
يف م�ساعدة هذه الفئة �أو غريها من
املواطنني ،و�أكرب دليل على ذلك عدم
اهتمامها بهذه الفئة من املجتمع ،وال
اهتمام وال يحزنون امل�شكلة عندنا
�أن الأولويات معكو�سة� ،أغلب دول
العامل املتقدم عندها �صحة الإن�سان
وذوي االح��ت��ي��اج��ات اخلا�صة رقم
واحد يف االهتمامات ،متى يكون لها
هذا املبنى الكبري الدائم عك�س مقر

املجل�س الأعلى لذوي االحتياجات
الذي كما ذكرنا عمارة �سكنية ومقر غري
دائم وهو مدر�سة قدمية مت ترميمها.
ال�شاهد من الكالم �أن احلكومة متعذرة
ب��ع��دة �أم���ور منها و�أه��م��ه��ا الكلفة
املالية للقانون ،امل�شكلة انه عند
�أي قانون يتعلق باملواطن وراحته
تكون احلكومة متحفظة وبخيلة جدا،
لكن �إن�شاء امل�ست�شفيات والطرق
واملنح والقرو�ض جلميع دول العامل
قاطبة بدون ا�ستثناء تعترب عم ً
ال مهم ًا
و�سيا�سة خارجية .ملاذا ال ي�ساهم
ال�صندوق يف �إن�شاء مقار وم�ست�شفيات
متخ�ص�صة و�أن��دي��ة وم��ق��رات لذوي
االحتياجات اخل��ا���ص��ة ،ل��و كانت
احلكومة جادة حللت م�شكلة املعاقني
منذ ���س��ن��وات ط��وي��ل��ة ،ال��ل��ه يعني
املواطن الب�سيط� ،رصنا مثل عني
عذاري وال عزاء لذوي االحتياجات
اخلا�صة .لهم الله �سبحانه كفيل
بهم .ودمتم.
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طوابير الهابطين إلى الجحيم
ارحموا عزيز قوم ذل .هذا املثل تكرر دائما ويف كل زمان من �أزمنة
العراق امل�ستباح الذي ت�ؤدي فيه التقلبات يف �أحوال النا�س ب�شكل يثري
الغرابة ،حيث ت�صعد فئة من احل�ضي�ض �إلى القمة وهي ال متتلك �أي
م�ؤهالت �إال النفاق والوالء ،وتهبط فئة من القمة �إلى القاع رغم �أنها
متتلك كل امل�ؤهالت ،ويف املقدمة من طوابري الهابطني �إلى اجلحيم هم
ال�شعراء والأدباء واملثقفون والفنانون.
واليكم تفا�صيل هذه امل�رسحية احلياتية التي ما زلنا نعي�ش يف ذروتها
الدرامية من  2003حتى قيام ال�ساعة .كنا وحتى الأم�س القريب نت�أمل
�أح��وال الفنانني والأدب��اء وال�صحافيني ون�شعر بالأ�سى ،لأن النظام
ال�سابق قد �ضيق عليهم وحاول توظيفهم يف الدعاية ال�سيا�سية ور�صد
�أنفا�سهم  ،فمن كان يتمادى بالتلميح ولي�س بالت�رصيح ليعرب عن ق�ضية
ما يجد نف�سه يف ق�رص النهاية �أو يف املقابر اجلماعية  ،وكلنا يعلم كيف
�آلت عليه �أحوال املبدعني من املثقفني يف �سنوات احلروب العجاف
وما تلتها من �سنوات احل�صار وكيف �أكل فيها ال�شعب حتى النفايات
املخلوطة يف طحني احل�صة التموينية.
ولكن كل الذي جرى كان مربرا ويكفي �إننا ن�صف النظام بالدكتاتوري
والقمعي واال�ستبدادي وهذا احلكم معناه �أن النظام الدميقراطي �سوف
يفتح �أبواب اجلنة للعراقيني ،ولكن واقع احلال والوقائع اليومية ت�ؤ�رش
لنا زيف الدميقراطية وتقلباتها اخلطرية بتطبيقاتها اخلاطئة ،وهيمنة
فئات كانت متعط�شة للرثوة واملنا�صب والوجاهات ،فركبت ح�صان
الدميقراطية م�ستعينة بالع�شائرية واحلزبية والطائفية ف�أ�صبحت
الدميقراطية مثل انح�سار مفردات احل�صة الغذائية.
نعم ،فقد �صعدت �إلى دنيا ال�سيا�سة فئات كان همها الأول والأخري
التعوي�ض عن حرمانها ومظلوميتها هي فقط ،ولي�س ال�شعب ،ف�أ�سكنت
نف�سها يف القمة وتركت ال�شعب يف القاع يعاين الأمرين من تركة النظام

ماذا أعددنا للمستقبل؟

العلم والثقافة يصنعان القائد «»2-2
ال�سابق وف�ساد النظام الالحق  ،وبني هذا وذاك �أ�صبحت �أحوال املثقفني
وعموم املبدعني ال تقارن ب�أ�سو�أ حال عرفته البالد �أو البالد الأخرى يف
الهند وال�سند �إلى اليابان وحتى يف ال�صومال  ،مازال املثقف العراقي
هائما على وجه يف الغربة يبحث عن لقمة العي�ش ويط�أط�أ ر�أ�سه ملن هب
ودب ع�سى ان يوفر له فر�صة عمل يقتات منها �أو تتاح �إليه فر�صة ليقول
كلمته يف هذا الزمن العجيب.
ومتتد معاناة املغرتبني الأدباء واملثقفني و الفنانني لأمور �أبعد من
االقت�صاد وال�سيا�سة ولعل �أخطرها ،وهو ما يحز بنف�س كل مثقف نبيل
ومبدع هو اغرتابه من عراقيته وتهمي�شه ،مما ولد له ال�شعور ب�أنه ال
ي�ساهم من بعيد �أو قريب يف بناء جتربته الدميقراطية �أو احل�صول على
ح�صته ال�رشعية من خريات البالد التي ذهبت �إلى زيد وعمر وما بينهما
من �سيدات و�سادة احتلوا الربملان واخرتقوا كل �أجهزة الدولة ونهبوا
كل ما ميكن نهبه ومبختلف كل الطرق لال�ستحواذ على ال�سلطة متاما كما
كان يفعل ال�سابقون رمبا كان �أكرث �سوءا.
ولي�ست �أحوال املثقفني الذين بقوا قابعني يف مدن العراق يف �أح�سن حال
من الذين هاجروا �أو هجروا فهم �أي�ضا �أغراب ومهم�شون لأن ال�سيا�سيني
ا�ستولوا على اجلمل مبا حمل ومل يرتكوا لل�شعب �إال الفتات  ،والأنكى من
ذلك ان ه�ؤالء ال�سا�سة الذين ال يعرفون �شيئا يف ال�سيا�سة ن�صبوا �أنف�سهم
�أمراء وخلفاء على الطريقة الأموية والعبا�سية و�أ�صبحوا ينظرون �إلى كل
ال�شعب وخا�صة املبدعني ومن �سار على دربهم ب�أنهم مثل اجلواري عليها
�أن تغني وترق�ص وتتغنج وتتملق لهم وك�أنهم ال�سالطني اجلدد ع�سى �أن
مين عليهم بدرجة وظيفية �أو مكرمة رئا�سية �أو حزبية  ،وقد يكون الأمر
�أبعد من ذلك هو احل�صول على عفو للإبقاء على حياتهم دون ان تتعر�ض
حياتهم للخطر ،وتعرب هذه الأجندات عن �سعادتها حني تقتن�ص �شاعرا
و فنانا �أو �صحافيا حاول �أن يغرد خارج ال�رسب.

ج����راء م���ا ي��ح��دث يف املجتمع
م��ن اخ�تراق��ات ل��ه���ؤالء اجلهلة,
واملت�سلقني ،الى ال�صفوف الأمامية
للقيادة ,و�إدارة ���ش ��ؤون البلد.
فكما تكونون يولى عليكم ،وكما
تنتخبون ي�ضحك عليكم ,ويبيعكم
كما باع �أحالمكم ,و�سفه �أفكاركم.
مبجرد ما �أ�ستحوذ على ال�سلطة,
وحظي بال�سطوة .ولقد كان العامل
املقد�سي  -رحمه الله  -يعمل فرا�شا
يف بغداد ,رغم علمه وغزارته ,وعلو
ف�ضله ,ومنزلته .ولكن املجتمع
كان فيه القادة يف كل فن وجمال,
ما يفوق علمه ,وثقافته .وعلى من
يريد �أن يتولى القيادة �أن يكون
بارع ًا حاذق ًا ذا حيلة ,ودهاء ،وقبل
ذلك علم ,وثقافة ,و�أكرث فرو�سية,
وج�سارة .موا�صفات عالية ومتميزة
للقيادة ,وت��ويل مقاليد احلكم,
و�إدارة �ش�ؤون الدولة .ويف العامل
الغربي كان القادة هم العلماء,
وامل��ث��ق��ف��ون ,و�أ���ص��ح��اب العلم,
والأدب ,وخا�صته .فلقد كان القائد

االجنليزي ون�ستون ت�رش�شل رئي�س
وزراء بريطانيا ,الذي قاد بريطانيا
العظمى �إب��ان احل��رب العاملية،
وانت�رص فيها على النازيني الأملان,
و�أعاد بناءها الفكري ,والع�سكري,
والأخ�ل�اق���ي .قبل �إع����ادة بنيتها
التحتية .وزرع يف الربيطانيني
العناد ,والإ���ص�رار ,والوطنية,
وحب الوطن ،كان �أديبا .وحاز على
جائزة نوبل يف الأدب عام  1953عن
روايته «ث��ورة على �ضفاف النيل»
عندما كان �ضابط ًا برتبة مالزم يف
اجلي�ش الربيطاين يف ال�سودان .هكذا
هي الأمم العظيمة .تقدم علماءها,
ومثقفيها ,وفر�سانها الى قيادتها,
لأنهم هم الأق��در ,والأول��ى بالتقدم
لل�صفوف الأمامية .وقيادة ال�شعوب
نحو العز ,والرفاهية .ولي�س كما
يحدث لنا الآن ,نقاد من جهلة,
و�أغبياء ,ودخالء يقودهم الطمع,
ويخطط لهم الل�صو�ص ,وي�صفق لهم
امل�ستفيدون ,واملتنفذون من �شذاذ
الآفاق.

