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العجــيري

أحســـن 
الكويت من غير دستور...

من جاء إلى هذا البلد فعليه أن يحترم ثقافة الكويتيين الراسخة على الطيبة والتسامح واالنفتاح على اآلخر

يتحدث لـ »األنباء« 
عن المسكوت 

عنه:

ذعار الرشيدي
«صدقني الديرة من غير دستور كانت وايد أحسن« كانت هذه اجلملة التي 
أطلقها الباحث الفلكي العم د.صالح العجيري خالل حواره مع »األنباء« مبثابة 
الصدمة وبدايـة االنطالق حلوار مختلف مع العالم اجلليل الذي بلغ الثامنة 
والثمانني من عمره هذا العـام، ولم يخف العجيري عتبه على ما يحدث في 
البلـد من تناحر ملقيا باللوم على أعضاء مجلـس األمة أوال وأخيرا في كونهم 
حتولوا من مشـرعني إلى مراقبني على أخالقيات النـاس ومحاولة بعضهم 
تصدير ثقافات جديدة ال يعرفها الكويتيـون. رافضا في ذات الوقت أن يقوم 

البعض بتفسير الدميوقراطية على هواه 
موضحا أن الدميوقراطية للجميع، ورغم 
إعالنه وبـكل صراحة أنه يـرى أن البلد 
كان أفضل حاال من غير الدسـتور إال أنه 
أوضح أنه ومبا أن الدستور أصبح موجودا 
ومكتسبا شعبيا فال تراجع عنه رافضا متاما 
املسـاس به وخاصة في ظل الدعوات 

األخيرة الداعية لتنقيحه.
من جانب آخر يرى العجيري أن البلد تغير »بسبب قادمني جدد« رافضا وصفه 
بالعنصري خاصة عندما قال صراحة: »إن من جاء إلى هذا البلد واسـتوطن به 
فعليه أن يعيش وفق ثقافته األصلية الطيبة املتسامحة املنفتحة على اآلخر 
ال أن يحاول أن يفرض ثقافته« موضحا أن تصادم الثقافات هو سبب ما تعيشه 
البالد هذه األيام من انقسام مشيرا إلى أن هذا الصراع سيستمر لسنوات قبل 

أن يلتقي الطرفان وتعود روح التسامح الكويتية.  وهذا نص احلوار:

»تبون تعرفون ليش صار في البلد 
تزمت اقروا أسماء أعضاء مجلس األمة«

مشـكلتـنا أن الـبـعـض 
ال يفـرق بين التوثيـق التاريخي 
والعالقـات االجتماعية في البلد

التاريخية الحـوادث  مـن  كثير 
لم تدون بشكل صحيح في الكويت وتم 
التغاضي عنها »عشان ال يزعل« البعض

لماذا ال أحد يسـأل عن األسـرى 
الكويتييـن الذين تم القبض عليهم بعد 
معركـة الصريـف ونسـيت حكايتهم؟

الكليـب  سـلطان  التاجـر  قـام 
بجمـع التبرعـات عـام 1935 فاتهمه 
الحسـاد بأنه »يريد أن يحكـم الكويت«

ال يوجـد شـيء اسـمه حضـري 
وبـدوي هنـاك كويتيون فقـط وعلينا 
المسـمى هـذا  وفـق  نتعامـل  أن 

لذا قاموا بالتصرف وبيع منازل البحارة وكان هذا 
مثار جدل في الكويت يومها ولكنه لم يدون سابقا 

على األقل ليس كما قلت أنا اآلن.
أال تشابه هذه احلادثة ما يحصل في أيامنا هذه من 

كساد اقتصادي كبير سببه األزمة املالية العاملية؟
إلى حد كبير نعم خاصة أنها في تلك األيام 

تزامنت مع آثار احلرب العاملية الثانية.
وكيف تغلب الكويتيون على تلك األزمة؟

لقد قاموا في العام التالي ألزمة اللؤلؤ الصناعي 
بتحويل سفنهم من سفن غوص إلى سفن جتارية، 
وبدأوا بنقل البضائع من وإلى الكويت وخالل 
فترة وجيزة كانت الكويت قد جتاوزت األزمة 

وبعدها بقليل ظهر النفط.

400 أسير كويتي

وماذا عن احلوادث التاريخية؟ هل أغفل تاريخنا 
أن يدون أحداثا تراها هامة ولم تذكر أو توثق؟

نعم ومع احترامي لكثير من املؤرخني إال أن 
هناك أحداثا مت إغفالها، وال ألومهم كون مجرد 
ذكرها قد يثير حفيظة البعض و»ربعنا بسرعة 
يزعلون« وال يعرفون الفرق بني توثيق التاريخ 
والعالقة االجتماعية، وم����ن هذه احلوادث أن 
التاريخ أغفل سقوط 400 من أهل الكويت اسرى 

بعد معركة الصريف ومت إعدامهم جميعا.
وليس هذا فقط بل هناك مؤرخون أغفلوا سبب 
الهزمية في معركة الصريف وهو اختالف بعض 
أبن���اء القبائل الكويتيني قبل املعركة بقليل وهو 
كان الس���بب الرئيسي في رأيي خلسارة املعركة 

الشهيرة تلك.
وملاذا ال يذكر التاريخ مثل تلك احلوادث أو تعلن 

أو تكتب وتدون كون من حق اجلميع معرفتها؟
قلت لك البعض يخلط تدوين التاريخ بالعالقات 
االجتماعية والعائلية والقبلية لذا وخشية »زعل« 
البعض يتم إغفال مثل تلك احلوادث، ومثال هناك 
حادثة تاريخية شهيرة كان اسمها »مشروع اآلنة« 
وبطلها التاجر املعروف املرحوم سلطان الكليب، 
عندما قام في العام 1935 ببدء مشروع اآلنة الذي 
انتهى قبل أن يتم عامه األول بسبب 

احلساد والبخالء من بعض التجار.

مشروع اآلنة

وما تلك احلادثة التي لم تدون؟
في ثالثيني����ات القرن املاضي كان 
التجار الكويتيون يفتحون محالتهم 
يوم اجلمعة حتى ما قبل الصالة، وكان 
املتسولون واحملتاجون يختارون هذا 
اليوم بالذات للطواف على التجار، وهذا 
كان يتسبب بكثير من احلرج خاصة 
أن التجار ال يعرفون من احملتاج فعال 
ومن هو املدعي من بني هؤالء املتسولني، 
ووجد التاجر اخلير املرحوم سلطان 
الكليب حال، وجاء بفكرة »مش����روع 
اآلنة« وه����و أن يقوم بعمل حصاالت 
معدنية يقوم عليها شباب متطوعون 
ويطوفون بها على التجار ليضع كل 
تاج����ر فيها آنة واح����دة فقط ثم يتم 
تقسيم املبلغ على احملتاجني مبعرفة 
الكليب والشباب املتطوعني معه، وبدأ 
املش����روع ينجح لوال أن البعض من 
التجار البخالء واحلساد أشاعوا جملة 
مفادها »سلطان الكليب حكم في الكويت 
وبدأ يجمع الضرائب من التجار« وكانت 
هذه اإلشاعة سببا في إنهاء مشروع 

اآلنة اخليري.

جميع املستويات احلياتية والثقافية واالجتماعية، 
وما أقوله اختصارا هو أن من جاء إلى هذه البلد أيا 
كان وال أقصد فئة معينة واستوطن فيها عليه أن 
يتعايش وفق ثقافتها ال أن يحاول فرض ثقافته.

ولكنك حتدثت عن الصراع السياسي الذي تسبب 
في تعطيل كثير من مظاهر احلياة املنفتحة الس��ابقة 

في الكويت؟
نعم بعض أعضاء مجلس األمة فهم الدميوقراطية 
خطأ، وفسرها على هواه، فالدميوقراطية كما يجب 
أن يفهم اجلميع هي للكل وليست ألحد دون اآلخر، 
والصراع احلاصل اليوم خنق البلد وشلها متاما.

وما األمور التي ال تقال في البلد أو لم ترو أو تدون 
تاريخيا كما يجب؟

كثيرة هي األمور التي أغفلت عمدا، وذلك خوفا 
من أن »يزع���ل« البعض، ودائما ما تغفل أو تهمل 
كثير من احلوادث التاريخية الهامة رغبة في عدم 
إثارة غضب البعض من أقرباء أو عائالت أصحاب 

تلك الروايات املرتبطة بأحداث معينة.

أزمة »سكة الغوص«

هل ميكنك أن تروي ش��يئا مما لم يرو أو يدون 
سابقا؟

أتذكر مثال بني عامي 1935 و1936 عندما ضربت 
الكويت أزمة اقتصادية كادت تطيح بالبلد، وعرفت 
باسم »طاحت سكة الغوص« وذلك عندما لم يعد 
أحد يخرج للغوص بعد أن اكتشف اليابانيون اللؤلؤ 
الصناعي وتوصلوا لطريقة عملية الس���تزراعه 
وصناعته فكسدت جتارة اللؤلؤ الطبيعي وتأثرت 
الكويت وتوقف���ت مراكب الغوص في ذلك العام 
عن الدخ���ول إلى الغوص، وه���ذه احلادثة الكل 
يعرفها إال أن ما لم يرو حول تلك احلادثة أن كثيرا 
من النواخذة والتجار قاموا ببيع منازل البحارة 
والغاصة التي كانت مرهونة لديهم، وأصبح كثير 
م���ن البحارة والغاصة بال منازل في تلك األعوام 
بعد أن طردوا منها، وعندما قام الناس بلوم التجار 
على تصرفهم مبنازل البحارة التي كانت مرهونة 
لديهم تعذروا بأنهم مدينني لتجار من خارج الكويت 

يحاولون أن يفرضوا ثقافة مختلفة ال نعرفها ومن 
هنا نشأ مثل هذا الصراع.

بدو وحضر

هل تقصد الصراع بني احلضر والبدو كما يشيع 
البعض اليوم بوجود مثل هذا الصراع؟

ال أبدا ال أقصد هذا األمر، فوجود البدو في الكويت 
متاما كوجود احلضر فهناك العوازم والرش���ايدة 
وغيرهم وأنا قضيت طفولتي في فريج الرشايدة 
»خلف صيدلية الغامن حاليا بالعاصمة« وتربيت 
بينهم، ال يوجد شيء اسمه بدو وحضر، بل هناك 
صراع ثقافة جديدة دخلت على البلد جاء بها البعض 
من خلفيات اجتماعية ال نعرفها في محاولة لفرض 
ثقافة ال نعرفها في الكويت س���ابقا، وهذه الثقافة 
هي جزء من صراع ثقافي عام سببه مجيء مجاميع 
بثقافات مختلفة عن ثقافة الكويتيني، ال يوجد في 
الكويت ش���يء اسمه بدو وحضر أو سنة وشيعة 
هناك كويتي���ون فقط وعلينا أن نتعامل وفق هذا 
األساس وأي تقسيم من هذا النوع لن يجر علينا 

سوى اخلراب.
هل ميكن��ك أن توضح أكثر خاصة أن هذه النقطة 

قد تدخلك في دائرة اتهام العنصرية؟
لست عنصريا، ولك أن تقرأ أسماء أعضاء مجلس 
األمة لتعرف ما أعني وأقصد متاما، محاولة فرض 
تلك الثقاف���ات اجلديدة غير مقبول���ة، وإذا كانت 
العنصرية في أن أرفض املساس بثقافة التسامح 
الكويتية األصيلة فليعتبروني عنصري، ألنني أريد 
أن أحافظ على الهوية الكويتية األصيلة التي بنيت 
على التسامح وقبول اآلخر واالنفتاح على اجلميع 
بال تفرقة أم���ا إن كان البعض يريد االنغالق وأن 

نتعامل مع بعضنا بالشحناء فهذا ما ال نقبله.

ثقافات جديدة

هل تقصد أن مصدر تلك الثقافات اجلديدة قادمة 
من مجلس األمة؟

نعم ومصدرها ن���واب يريدون فرض ثقافة ال 
نعرفها، وهو ما ولد التزمت واالنغالق والتراجع على 

كأنك وبعد هذه الس��نوات الطويلة من احلضور 
اإلعالم��ي بق��ي لديك الكثي��ر مما لم تقل��ه أو ما لم 

يقل؟
عمري اآلن 88 عاما رأيت الكثير وسمعت الكثير 
وعاصرت الكثيرين ولم يتبق من أصدقاء طفولتي 
وأصدقائي وممن كنت أع���رف من الزمن اجلميل 

سوى القلة.
أي احلقبات التي مرت في تاريخ بلدنا تعتبرها هي 

فعال ما تستحق أن نطلق عليها »الزمن اجلميل«؟
هي حقبة ما قبل الدستور

هل كانت البلد بحال أفضل قبل الدستور؟
نعم أفضل وبكثير.

وكأنك تريد القول إنك لست مع الدستور أو لست 
مع وجود الدستور؟

كرأي شخصي نعم.
هكذا ستفهم أنك مع تعليق الدستور؟
أنا لم أقل هذا، ليس هذا ما قصدته.

هل ميكنك أن تفسر أكثر ألن األمور هذه األيام ال 
حتتمل أي تأويل خاصة أن تصريحا كهذا صادر من 

شخص بحجم عالم مثلك وسيؤخذ عليك؟
دعه���م يأخذون م���ا يش���اءون، وليؤولوا كما 
يريدون أنا مقتنع مبا قلته، زمن ما قبل الدستور 
هو الزمن األفضل بالنس���بة ل���ي وهو ما اعتبره 

الزمن اجلميل.

رأي شخصي

تصريحك هذا يأتي في ظل وجود دعوات لتنقيح 
الدس��تور وكذلك وجود دعوات غي��ر معلنة لتعليق 

الدستور؟
حسنا دعني اشرح ببس���اطة، كرأي شخصي 
قلت لك وجهة نظري الش���خصية التي تخصني 
وحدي وفق رؤيتي لزمن ما قبل الدس���تور وزمن 
ما بعده، ولكن، وهنا استدراك كبير، مبا أن الشعب 
وافق على وجود الدس���تور فأنا أول املدافعني عن 
الدستور، ووجوده أصبح جزءا من الكيان الكويتي 
ولن نقبل املس���اس بالدس���تور ما دام اجلميع قد 
وافق عليه، أنا كنت أستحضر روح الكويت عندما 

كانت بلدا صغيرا الكل يعرفون بعضهم 
البعض متوائمني متحابني متسامحني، 
تلك الفترة كنت أراها األجمل، وهذا ال 
يعني أنني ضد الدستور بل ومبا أنه 
أصبح واقعا وباتفاق ش���عبي مع آل 
الصباح أصبح قدرنا وأنا سأدافع عنه 
وأرفض الدعوات التي تنادي بتنقيحه 
أو تعديله، فهو أساس دميوقراطيتنا 
وحريتنا، ولكن هناك مأخذ على بعض 
املمارس���ات النيابية والتشاحن الذي 

نشهده هذه األيام.. 
 هل يضايقك التشاحن السياسي؟

ال يضايقن���ي وحدي ب���ل يضايق 
اجلميع وب���ال اس���تثناء، فقد أصبح 
هناك تزمت وغلو في استخدام األدوات 
الدس���تورية ما أدى إلى تراجع جميع 
مجاالت احلياة والتنمية وحتى احلرية 
بدأ البعض يخنقها باسم الدميوقراطية 
واحلرية فانغلق البلد وأصبحنا نعيش 

حالة من التوتر املستمر.
وماذا عن فترة ما قبل الدستور؟

كانت أهدأ وأكث���ر تراحما وتقاربا 
وتكاتفا.

 ما الذي تغير اآلن؟
البلد كب���ر، ودخلت جموع جديدة 
بثقافاتهم املختلفة عن الثقافة الكويتية 
)هاني الشمري(د. صالح العجيري يتحدث للزميل ذعار الرشيدياملتسامحة فبدأ صراع ثقافي، وبدأ اجلدد 


