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 أيام عسيرة مضت قبل استجواب رئيس احلكومة تشبه جو 
املباراة احلاسمة التي حتبس أنفاس متابعيها حتى اللحظات 
األخيرة، شــــد وجذب هو مضمونها، ال تعلم من له األفضلية، 
وهذا هو حال املشهد السياسي األخير الذي آثرت أال أعلق عليه، 
ولكن ما جرى يلزم بأخذ موقف من تداعيات االستجواب الذي 
أعتقد أنه عرى الكثير من التناقضات التي كنت ال أجد لها أي 
تفسير أو منطق، إال أن احلقيقة كما هي حقيقة كان البد لها أن 

تنجلي وتنكشف للعيان.
  وما جرى كان أشبه بتصفية للمبادئ وخيانة وطن، اشتركت 
فيه مجموعة من املصالح والعناصر التي لم تكف يوما عن جتزئة 
النسيج االجتماعي وحتطيم قواعده بذريعة الدميوقراطية في 
حضور ال يكل وال ميل أمام مرأى اجلميع لتتبعثر بقية األوراق 
وتختلط في ظل الفوضى السائدة وتنقسم األمور ما بني مؤيد 
ومعارض. ولتبدو األمور أكثر وضوحا ودقة وتتجرد الوجوه 
الزائفة ملن اعتلى منبر الدميوقراطية بعد أن كانت متوارية خلف 
هدف زائل بعيد عن والعدالــــة. وفي ظل هذا التأجيج وغياب 
فرضية منطق العقل وتسيد مفهوم الرأي األحادي املتزمت ما 
بني هذه العالقة املتضادة التي تنتظر من الطرف اآلخر إعالن 
اخلضــــوع كما يبدو، وهو أمر في ظل هــــذه املواجهة يعد من 
املســــتحيل ما يعني أن تتأجل هذه احلالــــة العبثية إلى فترة 
مفتوحة ال أحد يعلم نهاية صالحيتها مع تعنت أقطاب املواجهة، 
ولتستمر حالة اليأس واجلمود السياسي على الوضع الراهن 
وتبقى األمور شبه عاجزة إلى حني لنتقوقع في محيطنا ونهمل 
عمليــــة البناء، فاملرحلة املقبلة حتتاج منا إلى حلظة تاريخية 
من املصارحة واملكاشــــف واملهادنة وأن تسود في هذا اجلانب 
لغة احلكمة واملنطق واحلث على إعادة تثبيت دعائم الوحدة 

الوطنية التي تفككت في هذا اجلدل الذي ال طائل منه. 
  لــــذا ونحن نودع عاما مضى من الصــــراع ونقبل على عام 
جديد نستبشــــر معه بكل خير ونطمح ألن يكون عهدا جديدا 
تتــــم فيه املبــــادرة والصلح بني الطرفني ملد جســــور التعاون 
بشكل واضح وصريح بعيدا عن االزدواجية والتالعب باملعايير 
لتحقيق منهجيــــة موحدة ولضمان العودة للعمل البناء وهي 
أمنية نتمنى حتقيقها لتصبح فأال حسنا مع مطلع العام اجلديد 
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 رحمك اهللا يا ابن العم، فلقد خلفت برحيلك األبدي فراغا لن 
ميأل ولوعة لن تنطفئ، لكن عزاءنا أنك في رحمة اهللا ورضوانه، 
فلقد كنت خير ملجأ لقاصديك تشـــمل اجلميع بحسن رعايتك 

واهتمامك وتراعي اهللا في خطواتك وأفعالك. 
  لقـــد كنت عاملـــا فقيها في قضائك عادال فـــي أحكامك فحزت 
ثقة كبار املراجع والفقهـــاء، حيث أولوك صالحية القضاء ذلك 
املنصب اخلطير الذي هو من مســـؤوليات الفقيه العادل املطلق 
فكنت مرجعا لزمالئك في القضاء من السنة والشيعة حتى غدت 
أحكامك أدلة يستند إليها القضاة السنة قبل الشيعة ملتانتها في 
االستدالل وعمقها في التحقيق واستنادها على األدلة والنصوص، 
واســـتقبلت النقد بكل رحابة صدر لتوضح ما أشكل على غيرك 
فســـاعدت في كشـــف ما جهلوه ليقوموا بتبنـــي ما قضيت به 
وحكمت وأسســـت لكثير من املبادئ التي صارت فيما بعد عرفا 
قضائيا تسير عليه محكمة األحوال الشخصية في الكويت، فكنت 
تسعى لألخذ برأي مراجع التقليد من الفقهاء وتبني حكمك على 
فتاواهم فغدا ذلك منهجا يلتزم به القضاة كما سننت سنة حميدة 
أخرى صارت فيما بعد قانونا عاما حني مازحك احد القضاة في 
محكمة األحوال الشخصية السنية حينما لم تطبق مبدأ الوصية 
الواجبـــة قائال لك «لقد أقســـمت اليمني علـــى أن تلتزم قوانني 
الدولة» فأجبته بنفس األريحية «وهل أقسمت باهللا على معصية 
اهللا» ثم شرعت توضح له كيف أن الوصية الواجبة ال تنسجم 
مع املذهب الشـــيعي، وبالنهاية مت تبني مبدأ «أال تطبق أحكام 
قانون األحوال الشـــخصية على من يتعارض ذلك مع مذهبه»، 
فكان لك الفضـــل في ذلك وهكذا صار مكتبك مجلســـا للنقاش 
القانوني والفقهي املفيد والبناء يفد إليه املنصفون والباحثون 
عن املعرفة من جميع املذاهب واملتشوقون ملعرفة مبادئ القضاء 
في الفقه الشـــيعي، إضافة لذلك فقد سعيت وبكل جهد ومثابرة 
الى إنشاء محكمة استئناف للشـــيعة لتقف إلى جانب مثيلتها 
محكمة االســـتئناف السنية في إحقاق احلق وتصحيح األحكام 
حتى حتقق لك ما أردت فكنت خير معني ملجتمعك تخدمه بهدوء 
وحكمة حتاول بكل قوة القضاء على الفرقة بني املجتمع وتزيل 
مواطن الشقاق وتعمل على تثبيت األحكام الشرعية وانسجامها 
مع األحكام القانونية كي متنع املتالعبني الذين لعبوا على وتر 
االختالفات املذهبية فأوجدت مبدأ قانونيا آخر هو تطبيق أحكام 
املذهب الذي مت عقد قران األزواج مبوجبه لتسد ثغرة كان أولئك 
املتالعبون يلجون منها وهكذا حفظت األعراض وصنت الصالح 
العام. لقد فقدت فيك الكويت يا سيد جعفر عاملا مصلحا وعامال 
مجتهدا لم ترد أن تعيش لنفســـك فشـــمرت عن ساعد اإلصالح 
لتضع بصماتك واضحة جليـــة في العمل القضائي فجزاك اهللا 
خير جزاء احملســـنني العاملني وما أتعســـه من زمن تغيب فيه 
الشموس املضيئة واألشجار املثمرة في ذروة احلاجة إليها لكنها 

حكمة الباري التي اختارتك جلوارها. 
  وإنني إذ انعى فيك يا ابا هاشم شخصية لبست لباس الفقهاء 
فزانته وامتطت صهوة القضاء فصانته أحتسر على تلك املجالس 
التـــي كانت جتمعنا بك فكنت خطيبهـــا وأديبها ال تبخل علينا 
بلطائف األدباء وأخبار احملدثني احلكماء وال نعدم منك من حسن 
التوجيه والرأي فإنا بفقدك يا ســـيد جعفر مكلومون وبفراقك 
محزونون رحمك اهللا وأعلى في اجلنان مثوبتك وأحســـن ألهل 
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 طالل الهيفي
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 في فقدك 
  يا سيد جعفر القزويني

 رأي

 تعلموا من الري كينغ
 

 مخلد الشمري

 رؤية

 استمتعت بتاريخ ١٦ ديسمبر املاضي 
مبشاهدة احللقة االخيرة واالستثنائية 
لبرنامج املذيع االميركي الشهير الري 
كينغ، وهو برنامج «الري كينغ اليف» 
الذي اســـتمر تقدميه على قناة «سي.

ان.ان» الشـــهيرة الكثر مـــن ٢٥ عاما 
متواصلة دون انقطاع، استضاف فيه 
آالفا من الشخصيات العاملية املعروفة 
وتفاعل مع الكثير من االحداث الشهيرة 

التي مرت على العالم.
املذيع املخضرم الري كينغ    اشتهر 
بعدم التحضير املسبق ملقابالته، اي انه 
كان يرجتل االعداد لها، ومتيز اسلوبه 
بالهدوء وبالسهولة وبالبساطة، بحيث 
متكن دائما من انتزاع اسرار ضيوفه 
انفعال  بإرادتهـــم وبانســـيابية دون 
الضيف ودون ان يشعر بأي اسف على 
«البوح» بأي اسرار او على «النطق» 
بأي معلومات خالل البرنامج، مما اّهل 
برنامجه لتحقيق اعلى نسب املشاهدة 
في مرات كثيرة جدا خالل ٢٥ عاما من 

عمر البرنامج.
  كانت احللقة االخيرة يوم ١٦ ديسمبر 
لطيفة ومتميزة جدا عبر فيها كثيرون 
عن مشاعرهم اجلميلة والطيبة للمذيع 
الري كينغ الذي شـــكر وقدر لهم ذلك 
واستقبل كل اطراء وكلمات مدح وثناء 
بتواضع كبير، كمـــا اتصل به خاللها 
مودعا الرئيس االميركي باراك اوباما، 
واتصـــل كذلك الرئيس االســـبق بيل 
كلينتون اللذان قدما التحية والتقدير 
لعمله االعالمي الطويل واملتميز، ومتنيا 
له حياة ســـعيدة وحظا ســـعيدا، كما 
اتصل به حاكم والية كاليفورنيا املمثل 
الشهير آرنولد شورازنيغر الذي ابلغ 
الري كينغ بان الوالية ســـمت يوم ١٦ 
ديسمبر الذي اذيعت فيه آخر حلقات 
البرنامج بيـــوم الري كينغ في والية 
كاليفورنيا، هذا غير آالف رســـائل الـ 
SMS التي بعثها املشاهدون قبل واثناء 
عرض احللقة يعبرون له عن مشاعرهم 
ويعلمونه انهم سيفتقدونه كأحد افراد 
عائالتهم، وهي مشاعر تبرز بوضوح 
جناح الري كينغ وعبقريته االعالمية 
الفذة وانسانيته التي جعلته يتبوأ هذه 

املكانة املميزة في قلوب املشاهدين.
  ان اهم درس يتعلمه من يريد التعلم 
من خبرات وجتارب اآلخرين الناجحني 
هـــو ان التواضع واملثابرة واالخالص 
للعمل وللمهنة هو الذي يجعل الشخص 
ناجحا ومتميزا وليس اي شيء آخر، 
لهذا على كل اعالمي او مذيع مستجد اال 
يدخل في صراعات دائمة على املناصب، 
فالري كينغ عمل ملدة ٥٠ عاما اي نصف 
قرن كمذيع اي ابتدأ مذيعا وانتهى مذيع، 
خاصة اننا نسمع ونقرأ كثيرا هذه االيام 
في بلدنا ومنطقتنا عن اعالميني ومذيعني 
لم تتعد ســـنوات عملهم وخبراتهم ٥ 
او ٧ او ١٠ ســـنوات ونراهم يتحدثون 
بغرور كبير وغير معقول عما يسمونه 
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 منذ اتفاقية أوسلو والتي على 
أساسها عاد الفلسطينيون وحركة 
فتح إلى فلسطني ومت تسليمهم 
حكمـــا ذاتيا محـــدودا كمرحلة 
انتقالية في الضفة الغربية وقطاع 
غزة، وحركة حماس (فرع حركة 
االخوان املســـلمني في فلسطني) 
تعارض هذا االتفاق وجتاهد من 

أجل إلغائه أو تعطيله، وأعلنوا أنهم ال يلتزمون به، وأعلنوا 
حقهم املشروع في مقاومة االحتالل إلى أن يتم إنهاؤه من النهر 
وحتى البحر، ولم ينجحوا إال في وضع العقبات بعد العقبات 
إلى أن مت إيقاف املفاوضات وأعطوا اإلســـرائيليني املبررات 
لبقـــاء احلال على ما هو عليه، بل إن حماس بعد ذلك وقبل 
أن يعترفوا باتفاقية أوسلو تخلوا عن مقاطعة االنتخابات 
القائمة على أســـاس تلك االتفاقية وفازوا بها حتت شـــعار 
أنهم يحملون لواء املقاومة املسلحة حتى يتم النصر املؤزر 
ومحاربة الفســـاد والتضييق على احلريات ولكنهم قبل أن 
يحققوا ذلك النصر على اإلسرائيليني حققوا انتصارا ساحقا 
ماحقا على إخوانهم وأبناء جلدتهم وعلى السلطة الوطنية 
وقانونها الذي أقسموا على احترامه بأن استقلوا بحكم غزة 
بعد أن شطروها من السلطة حتت ذريعة وعنوان أن السلطة 

تقوم بإعاقة عمل املقاومة ومحاربة اإلسرائيليني. 
  وحتقق حلماس االنتصار واالستقالل بغزة وأداروها 
وفتحوا املجال واســـعا ملن يريد إطالق الصواريخ على 
إسرائيل وتركتهم إلى أن أقامت عليهم احلجة وأعطوها 
املبرر لتقوم بحربها العشواء على شعب غزة املسكني الذي 
قدم أكثر من أربعة آالف شهيد وآالفا أخرى من اجلرحى 
واملعاقني والثكلى واأليتام واملشردين، ناهيك عن احلصار 
الذي أورثوه لذلك الشعب املظلوم أو باألحرى املختطف 
من قبل تلك احلركة الشريرة التي بعد كل هذه املآسي التي 
جلبوها على رأس ذلك الشعب عرفوا أن اهللا حق فرجعوا 
ليقوموا مبا كانت تقوم به السلطة من منع االعتداء على 
احلدود اإلسرائيلية بل انهم قاموا يطاردون املقاومني الذين 
كانوا يريدون ممارسة ما كانت متارسه وتشجع اآلخرين 
على ممارسته خوفا من الرد اإلسرائيلي، بيد أن الغريب 
هو أن الســـلطة عندما منعت املقاومني العشوائيني فهي 
تنفذ ما وقعت عليه من اتفاقات أمام املجتمع الدولي ولكن 
حماس تقوم به خوفا وجبنا وتطوعا خلدمة إســـرائيل 

ودون اتفاق أو مسوغ فغدت 
حدود غـــزة املتاخمة حلدود 
إسرائيل آمنة متاما إال أن غزة 
مازالت محاصرة ومازال شعب 
غزة محاصرا وممنوعا من إبداء 
امتعاضه أو غضبه أو اعتراضه 
أي أن احلريات ضاق اخلناق 
عليها كما أن الفساد اتسعت 
رقعته وال يستطيع أحد أن ينبس ببنت شفة ليس أدبا 

وإمنا خوفا من قمع زبانية حماس.
  كل هذا حدث بعدما ركبت حماس على ظهر الدميوقراطية 
إال أنهم بعد ذلك انقلبوا عليها كما انقلبوا على السلطة وهم 
اآلن يرفضون حتى االنتخابات وقد جرى كل هذا بالشعب 
الغزاوي بسبب غلطة ارتكبها عندما غيب عقله، واعتقد أن 
هذه احلركة صادقـــة «حتت عنوان من يخاف اهللا ال تخف 
منه» في مقاومة إسرائيل ومتلك مقومات االنتصار ومتلك 
أدوات مكافحة الفساد وتوسيع آفاق احلريات، واليوم هاهم 
يدفعون ثمنا باهظا منذ ســـنوات عجاف لم يروا لها نظير 

وعبر التاريخ. 
  وال تبـــدو هناك بارقة أمل في أن تتخلى تلك احلركة عن 
حكم غزة وتتمسك مبقاومتها أو أنها تعترف باتفاقية أوسلو 
وتتخلى عن إعالن املقاومة املسلحة التي تخلت عنها عمليا 
وواقعيا ليرفع ذلك احلصار عن ذلك الشعب املظلوم الذي 
يبدو أنه سيستمر في دفع ثمن غلطته التي صدق بها الكالم 
ونسي احلقيقة التي كانت بني يديه من بناء وأعمال وجتارة 
وهامش حرية معقولة وحياة إنسانية يعيشها رغم ما فيها 
من فســـاد وبعض التردي واحملســـوبية التي اشتكوا منها 
فأعدموا حياتهم وحياة أبنائهم ووضعوا مســـتقبل وطنهم 
وقضيتهم على قارعـــة الطريق وبالهواء الطلق وما أعطوا 
هذا الشـــعب إال الذل والفقر وشق الصف وال حول وال قوة 

إال باهللا العلي العظيم. 
  ومن هنا نقول للشـــعوب احذروا تلك احلركة وفروعها 
املمتدة في كل مكان فإنها وفروعها تعمل من أجلها وقيادتها 
وعلى حساب الشعوب فاحلذر احلذر، وال تضيعوا ما بأيديكم 
من أجل كالم في الهواء ســـرعان ما يتبخر في الهواء عندما 
يقبضون على السلطة ويأخذون زمام القوة. وإنا هللا وإنا 

إليه راجعون واحلافظ هو العزيز القدير.
 aljaser_b08@hotmail.com  

 قد يقفـــل في الوجه ألف باب 
لكنه في اجلانب اآلخر يفتح كذا 
باب، األمل ال ميـــوت وال يفنى، 
يظل عالقا في فضاء حياتنا مع 
كل نفس يخرج أو يعود بشهيق 

وزفير.
  األمل كالفـــراش يطير بخفة 
ليقف عند عتبات أبوابنا، يلون 

الوجود حولنا، يجعل الغصن يتمايل برقصة رومانســـية 
الوجود، يطل على عاملنا عبر اللون األبيض للسماء.

  لن ميوت األمل مادام اإلميان مغروسًا فينا نسمعه يخفق 
مع كل خفقة قلب أو نبضة منه.. نراه في شـــروق الشمس 
رغـــم الغبار الذي جرح الســـماء ومال بحدة على الشـــجر 

والطريق.
  العبوس الذي قد نصادفه في حياتنا أحيانا لن يرســـم 
بأنامله الوجوم على الوجوه املتفائلة، لن يعلمنا الصمت أو 
يضغط علينا بلغة اإلشارة، سيطل الكالم من خلف سجنه 
فننطلق معبرين عـــن مكنون الذات مجبرين اآلخرين على 
مشاركتنا.لن يسحبنا الوحل لبركته امللعونة مهما تلوثت 

القدم واختفت معالم البصمة.
  املوت يغيب أصحابا وأحبابا نبكي رحيلهم األبدي، لكن 
يظـــل األمل بأن اخلير باق في أولئـــك القريبني منا وأولئك 
الباقـــني حولنا ومن بعدنا ويظل األمـــل بلقاء الراحلني في 

اآلخرة، لن نبكي الرحيل ألن بعد الرحيل لقاء.
  الصدمات العنيفة التي تالقينا في هذه احلياة تترك في 
داخلنا ندوبا تغوص في األعماق وقد تصفعنا أقدارنا فهذا 

حاقد وذاك شر قادم من بني يديه 
وهذه مفاجأة غير متوقعة من 
حبيب مقرب. لكن هل توقفت 
احلياة عند حدود تلك الصدمة؟ 
التي ال تقتل تقوي.  فالصدمة 
وكم مـــن الصدمات مرت كانت 
بدايتها عنيفة ثم خبت وتالشت 
وملكنا نعمة النسيان، ووقفنا 
نتساءل كيف بكينا وتأملنا على أشياء فقدناها، أين هي اآلن؟ 
ملاذا لم تعد تلك املشكلة تبكينا؟ ملاذا انتهى األلم الذي ظننا 
يوما أنه لن ينتهي؟ مرت الســـنون وحصلنا على أضعاف 
ما خســـرناه، قفل باب لكنه في اجلانب اآلخر فتح كذا باب، 
واألمل باق يجبرنا علـــى عبور زاوية احلزن اآلني، احلزن 
الـــذي نظن أنه لن ينتهي، ولن نقدر على أن نعبره، ولكننا 
نعبره، نعمـــة اخلالق ودليل احلياة واخلســـارة بعد حني 
لن تغدو خســـارة، سنكسب املزيد من األصدقاء واملزيد من 
األحباب، ونغير طريقا لنعبر لطريق آخر، فيه نهار جديد 
وسماء حلوة وحياة ممتدة. لن نضيع حني يغدر بنا حبيب 
أو يضيع في أعمارنا حبيب، ســـيأتي من ميد لنا يدا ليعبر 
بنا مزالق الدروب ليدخل للروح بريقا جديدا يضحك معنا 

ويهمس لنا ويحتوينا بحنان املخلص.
  لن نتألم فالغدر الذي اســـتنزف طاقتنا يختفي باختفاء 
صاحبه لتظل ابتسامة الوفاء هي القادمة وهي الباقية واألمل 
العنيد يطل بقوة ويخرج من بني كل الظالم لينير حياة صادقة 

وينبت من بني الصخور بشموخ للطيبني واملخلصني.
 Kalematent@gmail.com  
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