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املناظرات.. 
ما تصلح لنا؟!

غزت املناظرات السياسية 
برامجنا التلفزيونية 

لدرجة أن في كل جزئية 
سياسية البد أن نتناظر 

من أجلها وهو ما يضعف 
من أداة املناظرة كونها 

وجدت ملناقشة الكبائر ال 
الصغائر. وبذلك أسسنا 
لثقافة جديدة٬ وانتقلت 
من كونها على الشاشة 

إلى الواقع في اجلامعات 
واملنتديات اخلاصة٬ 

فما أن نتطرق ملوضوع 
خالفي حتى وإن لم 

يكن سياسيا اصطف 
اجلالسون إلى صفني 
وتراشقوا التهم٬ هذا 

يبري نبله٬ واآلخر يحد 
سيفه.

ولنأخذ أصول املناظرة 
ونسقطها على واقعنا 

لنرى إن كنا قد أحسنا 
استخدامها ونقيم 

مناظراتنا على أثرها. 
يفترض على املناظر أن 
يتثبت من قول مخالفه 
بدال من االعتماد على 
»وكالة يقولون« التي 

تعتبر مصدر موثوق عند 
غالبية املناظرين. وأيضا 

البعد عن اتهام النيات 
التي ال يعلمها إال اهلل٬ 

ومن املضحك قول أحدهم 
»أعلم أنك غير مقتنع مبا 

تقول«٬ وكيف عرفت؟ 
وإذا احتد النقاش٬ وعلت 

األصوات٬ من الطبيعي 
عند املناظرين العرب 
االجنراف إلى املسائل 
الشخصية٬ وحكايات 
غرف النوم٬ متناسني 

مقاصد املناظرة٬ 
ومستذكرين تاريخ 
املخالف٬ ويبدأون 

بتشغيل ألبوم »كان يا 
ما كان«. والطامة التي 
يقع فيها املناظر هي 

عدم قبول احلق الذي 
عند املخالف٬ فلو شهد 

له الشمس والقمر أنه 
البرهان الساطع ملا 

اعترف خوفا من سياط 
مناصريه ال كفعل 

الشافعي الذي قال: ما 
ناظرت أحدا إال قلت: 
اللهم أجر احلق على 

قلبه٬ ولسانه٬ فإن كان 
احلق معي اتبعني٬ وإن 

كان احلق معه اتبعته.
أنتوقع بعد كل هذه 

املخالفات اجلسيمة أن 
تثمر املناظرات منطقا 

أو فقها أو علما سديدا. 
فقبل أن نخطو باجتاه 

تعزيز مفهوم املناظرات٬ 
وتشجيع كل من بلغ 
وبح صوته باملناظرة 

العلنية٬ أظن أنه األولى٬ 
واألحرى٬ واألوجب٬ أن 

نتعلم احلوار الهادئ. فإذا 
ما حتاورنا بذوق وأدب٬ 

وسادت في مجتمعنا 
كثقافة٬ هنا فقط نتحدث 

عن مناظرة٬ واألفضل 
أن يسبقها »بروڤة« وملدة 
سنوات قبل اشهارها على 

املأل.
وأخيرا طالعوا مناظرة 

أوباما ورومني التي 
حتدد مصير من 

سيحكم العالم٬ هذه 
هي »املناظرة« مبفهومها 
األصيل الراقي٬ ونحن 

بعد لم نصل في »حوارنا« 
إلى هذا املستوى٬ 

املشوار طويل٬ وقوموا 
إلى صالتكم يرحمكم اهلل!

@dhari_almutairi

بدون نظارة 

مطلق الوهيدة

م.ضاري محسن المطيري

تطل علينا هذه األيام ذكرى وفاة 
أمير القلوب سمو الشيخ جابر 

األحمد، طيب اهلل ثراه، األمير الذي 
أوكل اليه والده األمير الراحل الشيخ 

أحمد اجلابر، طيب اهلل ثراه، قيادة 
مدينة األحمدي وجميع ما يتعلق 

بالشؤون النفطية املنتشرة على أرض 
الكويت شماال وجنوبا وغربا وشرقا، 

تلك املسؤولية التي كانت حتتاج في 
تلك الفترة الى عناية خاصة ألنها 

حدث اقتصادي مهم، حيث حتولت 
الكويت واحلياة فيها بشكل عام من 

حقبة قدمية وأعمال تقليدية الى حقبة 
وأعمال لها طابعها وأهميتها محليا 

وعامليا، ملا برز فيها من االستكشافات 
النفطية الكامنة في حقول متعددة 
ومنتشرة على أرض الكويت بلد 

اخلير وشعبها الذي يستأهلها مبا 
يتمتع به من وعي وثقافة سبقت 

ظهور النفط في أعمال البحر 
والتجارة والغوص على اللؤلؤ، وكذلك 

التجارة عبر الصحراء العربية.
ويعتبر اختيار ذلك الرجل العمالق، 
رحمه اهلل لهذه املهمة، نعم االختيار 
للحياة املستجدة على أرض الكويت 

والنقلة االقتصادية، حيث قام بإدارة 
تلك األعمال بكفاءة عالية ونظام جيد، 
واستطاع ان يوفق بني ثقافة وشرائح 

العاملني في هذا املرفأ احليوي الذي 
لقي اهتماما دوليا ومحليا أيضا، 

وألن أمير القلوب، طيب اهلل ثراه، 
كان يتمتع بثقافة عالية يسودها 

الفكر والتفكير والعلم واملعلومية 
ويتمتع بروح دينية ايضا، وفقه 

اهلل في التوفيق والتوافق والتنظيم 

مبدينة األحمدي من النواحي اإلدارية 
واألمنية وكان، رحمه اهلل، يقسم 
أوقات العمل يوميا بني الشكاوى 
واملنازعات واملقابالت الشخصية 

وتلقي املعلومات النفطية عن اإلنتاج 
والتخزين والتصدير والتكرير.

ومن كان يتابع سمو األمير الرحل 
الشيخ جابر األحمد يالحظ انه، رحمه 

اهلل، كان يحرص على التنظيم كما 
يلي:

عندما يأتي الى احملافظة مير على 
بيت له في األحمدي وميكث فيه ما 
يقارب نصف ساعة قبل القدوم الى 

احملافظة.
يجلس في املجلس العام أي الديوانية 
حوالي الساعة ملقابلة شيوخ العشائر 

الذين يأتون الى البالد من األقطار 
العربية كما يتلقى الشكاوى الرسمية 

التي تتعلق بسير العمل والعمال.
ومن ثم ينتقل الى املكتب الرسمي 
لتلقي التقارير النفطية التي ترسل 
اليه كل صباح ليكون على بينة من 
اإلنتاج والتخزين والتصدير للنفط 

وإعطاء األوامر بحل العوائق التي 
تعترض سير إقامة املنشآت النفطية 

املنتشرة واملتباعدة هنا وهناك عمليا 
وأمنيا.

وعندما يتلقى أي نزاع بني طرفني 
)الشاكي واملشتكى بحقه(، لم يكن 
يرفع نظره فيهما حتى ال يربكهما 

بشهادة من عملوا معه وتشرفوا 
مبعايشة تلك احلقبة عن قرب، وكان 

لي الشرف، أن أكون من هؤالء 
ألنني كنت أعمل في النفط في مطلع 

اخلمسينيات، ووالدي ايضا كان 

يعمل في منتصف األربعينيات، لذا 
عايشنا تلك احلقبة حتت إدارة هذا 

الرجل الفذ، رحمه اهلل.
ومن عرفوا الراحل الكبير يعرفون 

انه لم يحضر أي حفلة تقام من 
قبل األوروبيني املتواجدين وقتها 

بكثرة ونفوذ في منطقة األحمدي إال 
حضور افتتاح املشاريع النفطية التي 

يسودها الطابع الرسمي.
ويعتبر سمو الشيخ جابر األحمد، 

رحمه اهلل، من املفكرين الذين 
يعرفون بواطن األمور محليا ودوليا 

ولذلك استطاع ان يتعايش في 
األحمدي التي سادها طابع وتنظيم 
اوروبي لتواجد االجنليز والهنود 
من الكومنولث فيها وما لهم من 
خصوصيات في العمل والتعامل 
يحتاج الى املتابعة والتنظيم حتى 

تتكيف وتتعايش مع األعمال 
الصحراوية.

هذا ما استطعنا ان نذكره عن تلك 
الشخصية التي قل أن جند فيها هذه 
اخلصائص آنفة الذكر، فرحمك اهلل يا 

أبومبارك والبركة فيمن خلفوك في 
إدارة البالد والعباد.

يا اهلل يا سامع دبيب  النمل في ليلة الدجا
والبينات��ي باخلافي��ة  مطل��ع  ي��ا 
تس��تر عل��ى الديرة ي��ا قائ��د الرجا
واخلاينات��ي خاينه��ا  س��و  م��ن 
عس��ى بلدن��ا ناجي��ة م��ع م��ن جنا
التقس��يم والقادمات��ي م��ن خط��ة 
وم��ن مفت��ن ي��زج غي��ره وزجت��ا
الطايالت��ي وال  العلي��ا  ينش��د  وال 
وتك��ون دار أم��ن مل��ن له��ا جل��ا
مثل م��ا كانت في الس��نني املاضياتي

املجلس احلالي الذي ابتلينا 
بتشكيلته، والذي ال أظن أن أغلب 

من شارك فيه تصويتا وانتخابا 
فضال عمن قاطعه راض عن 

مخرجاته، لكنه واقع ال ميكن 
نكرانه، )قضي األمر الذي فيه 

تستفتيان(، بل يجب التعامل معه 
مبقتضى تخفيف املفاسد.

ومهما قيل عنه انه مجلس صوري، 
أو باطل، أو غير دستوري، أو 

غير شرعي، أو مجلس شورى أو 
وطني، ومهما نبز باأللقاب املنفرة 

كمجلس ربع األمة أو الساقط 
أو مجلس القبيضة والطائفيني 

واالنبطاحيني، ومهما أصر البعض 
على أنه مجلس ال ميثله، فهل هذه 
األوصاف ستمنعه من التشريع، أو 
ترد قراراته، أو تبطل قوانينه التي 
يصدرها؟ بالتأكيد ال، إذن فلم كل 
هذه السباب التي ال جتدي نفعا؟ 
ويجب أال يكون حالنا مع املجلس 
أشبه باملثل القائل »أوسعته سبا 

وذهب باإلبل«.
إن االكتفاء بانتقاص املجلس 

احلالي بالسباب والشتيمة نوع 
من السلبية، ال نتمناها من العامة 

فضال عن ساسة مخضرمني 
ورجال دولة مصلحني، فمازالت 

هناك أدوات دستورية وقانونية 
وشرعية علينا استغاللها، وال 

نيأس من وطنا، أو نسيء الظن 
بربنا باالعتقاد أن وسائل الشرع 

في تغيير املنكر أصبحت ال جتدي 
نفعا وال تؤثر، )إن اهلل ال يغير ما 

بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم(.
أخيرا: مجرد رأي وحتليل، ال أظن 

املجلس احلالي سيبطل أو يحل 
من اخلارج، بتجمعات أو غيرها 
من أساليب تهييج الشارع، بل 

من سيبطله طيش بعض أعضائه 
احلاليني، واأليام القادمة ستكذب أو 

تصدق هذا التحليل.

ذكرى أمير 
القلوب الراحل

»أوسعته سبًا 
وذهب باإلبل«

رأي

رياح التفاؤل

جميع املخلصني في العمل والذين ينتظرون طلة 
الصباح للذهاب العمل بنشاط وهمة ورغبة..الذين 

يضيفون على ساعات العمل ساعات أخرى قبلية أو 
بعدية.. الذين يلقون بجميع همومهم خلف ظهورهم 

ويضعون ذلك الفاصل األسمنتي بني حياتني مختلفتني.. 
العمل والبيت.. الذين يبتسمون رغم الضغط واملشاكل 

والعبء وزحمة املراجعني وضيق أفق البعض منهم 
وعصبيتهم وعداواتهم.

هؤالء الذين تربوا على خشية اهلل وممارسة حتكم 
الضمير وفرض قوانينه.. هؤالء الذين يعشقون البلد 
ويذوبون حبا فيه.. الذين ال يطمعون ملنصب أو مال 

فائض ويخشون اهلل في مصدر الرزق فيغنيهم اهلل من 
عنده.

هؤالء الذين غرس فيهم األب حتكيم الوجدان وربت 
فيهم األم االلتزام ال ينتظرون شكرا من بشر أيا كان 

منصبه وال يسعون إلرضاء بشر أيا كان موقعه.. فهناك 
املوت وهناك احلساب واملساءلة.. فإرضاء الرب غاية ما 

يسعون اليه.
ضغط العمل ملثل أولئك العاملني بصمت يتناسونه 

حني يخدمون الغير ويخفف عنهم كلمة شكر تأتي من 
مسؤول أو من مراجع، ملثل هؤالء قال اهلل فيهم )وقل 

اعملوا فسيرى اهلل عملكم ورسوله واملؤمنون....( 
ومبثل هؤالء يتقدم الوطن ويرتقي ويختفي بهم الفساد 

اإلداري.
هؤالء يعون جيدا أن اهلل يرزق من يشاء بغير حساب، 

وهؤالء يدركون جيدا أنهم لن ينالوا إال ما كتبه اهلل لهم، 
لكن هؤالء يتأملون حني يترقى األدنى علما وعمال..

يتأذون حني يلمسون أن الرجل املناسب ليس في املكان 
املناسب.. هؤالء يحسون بالضيق حني متارس عليهم 

ضغوط ليست في محلها ارضاء لفرد أو عداوة منهم له 
أو غرورا واحساسا باألفضلية أو تكبرا وغطرسة.

قلتها مرارا إن الفرد حني ينام مطمئنا لم يخالف قانونا 
أو يغضب ربا ال يهمه لو زلزلت األرض حتت قدميه 

حترشا به أو كيدا أو حسدا وغيرة.
هؤالء هم الطيبون من أهل ديرتي.. يخرجون صباحا 
ناسني ضغوط البيت ويبتسمون صدقة للرب.. هؤالء 

وان شعروا بالظلم واإلجحاف مرات ال يتقاعسون كرها 
أو كسال.. لو شعروا بتربص األعداء للتصيد باملاء العكر 

لن ميتنعوا عن العطاء ومد يد العون لالجئ اليهم.. 
ولن يتهربوا عن مهامهم ملجرد احساسهم بالظلم أو 

باإلحباط..
هؤالء الذين سينظر اهلل لعملهم يوم القيامة ألنهم عرفوا 
مداخل الرزق احلالل وقبلوا به ورضوا بقضاء اهلل ولم 

ينافقوا بشرا أو ميسحون جوخا..
ضغط العمل البد أن يتغير بتقاعد.. استقالة.. ترقية.. 

تغير مهنة ومكان.. واخليرة فيما يختاره اهلل..
لكن هؤالء لن ينكسوا رأسا ولن ينحنوا لبشر.. والفرد 

لن يترك خلفه إال عمله.. عمله الطيب فقط الذي سيذكره 
الناس به.

قاعدة عقلية مهمة تقول »ان الشيء لزوم الشيء«، هذه 
القاعدة ال تستغني عنها أبدا خطوط الطيران العقلي فعلى 

ممراتها حتط طائرات أسئلته لتتزود بوقود إجاباتها ثم 
تكمل مسيرتها العابرة لقارات القرارات البشرية، مثال 

عندما نقول ان الشيء هو »األكل« فقطعا الالزم هنا هو 
الطعام فال احد يتصور ان اآلكلني سيلتهمون الصحون 

ويحلون »باملالعق والشوك« وقس على ذلك كل شيء وأي 
شيء فستقودك البعرة حتما الى البعير واألثر على املسير 

لتعرفهما وتعترف بهما وأنت بكامل قواك العقلية! 
يا ترى ان كانت الدميوقراطية شيئا فما شيئها الالزم يا 

ترى؟ طبعا دستور، انتخابات، حرية، عدالة، طيب واذا 
أردنا أن جنمع كل هذه »اللوازم« في كيس »الزم« واحد 

يحميها من »البعثرة »فماذا يكون؟ ال أظن هذا الكيس 
الفطن اال »حق التعبير« فهو روح الدميوقراطية وبدونه 
الشيء الالزم الوحيد إلكرام أي دميوقراطية هو دفنها.
دميوقراطيتنا هي أم حق التعبير، وحالها كحال كل أم 

حتلم بأن يكبر صغيرها لتفرح به وتزوجه من بنات 
»حلول« دستورية ليكمل بها »نصوص حريته«، وطبعا 

ستكون االنسة »كلمة« هي اخليار األمثل فهي سليلة 
احلسب والنسب لساللة احلضارة البشرية، ولكن هل 
ستقدر دميوقراطيتنا على مهر الكلمة؟! خصوصا ان 

»خطبتها« حتتاج الى »منابر« من جتمعات وندوات 
ومسيرات.

 ما حدث في مسيرة قرطبة يجعلني اشك خيطا بإبرة 
ألنسج أكفان تشاؤمي! فاالستخدام املفرط للقوة والكلمة 

من رجال الداخلية جتاه املتجمعني غير مبررة، مهما 
كانت األسباب فمن ضرب هم أبناء الكويت ومن شتم هم 

أبناؤها وشتمهم بالذات ال يجيزه قانون او عرف وهو 
كما يقال ان رفعناه فلشارب أسرهم وان طمناه فللحية 

الوطن! الداخلية ان لم يكن في نيتها حضور العرس 
الدميوقراطي فكان يكفيها ان »متسك« مبعروف قانون او 
»تفرق« بإحسان مفاوضة فهي أوال وأخيرا أمام مواطنني 
عزل ال ميلكون إال سالح الكلمة فقط، فلم هذا التعسف؟!

ان كانت ممارسات الداخلية تريد ترسيخ قاعدة: سد بوزك 
انت في بلد دميوقراطى فالبد من التنويه بان هذه القاعدة 
ال حتتاج الى شيء لزوم الشيء بل حتتاج »لزوم« بصيرة 

أكثر لتقترب من تفاصيل صورة أشيائنا الدميوقراطية 
التي تعودنا عليها والتي كان بروازها الذهبي دوما هو.. 

حق التعبير.

abo.khaled7@hotmail.com

هيا الفهد

فالح بن حجري

ضغط العمل

الدميوقراطي سد بوزك!

كلمات

صعلوكيات

@tareq_al_freah
طارق محمد الفريح

ال أعلم سبب هذا اخلوف الشديد 
الذي يتملك اإلنسان العربي عندما 

يصل إلى غرفة التفكير، فالكثير 
منا يخافون حتى طرق أبوابه، ذلك 
أن ثقافة األحكام املسبقة وقوالب 
األفكار اجلاهزة هي السائدة في 

هذه البيئة، فاآلباء واألجداد يتجلون 
أمامنا في كل حني، بهندام أو كلمة أو 
تصرف ونحو ذلك، فما أشبه اليوم 
باألمس، وما أشبه هذا العقد بالعقود 

املاضية، ال أشعر بوالدة أجيال 
جديدة ومختلفة بل على العكس، أجد 

جدي رحمه اهلل وأصدقاءه ما زالوا 
على قيد احلياة في عام 2013 والقرن 

ال� 21.
إن كل مرحلة في التاريخ اإلنساني 
تختلف عن سابقتها، فتجد التطور 

االجتماعي والثقافي والعلمي 
واالقتصادي والسياسي يشكل 

مالمح كل مرحلة جديدة، فاإلنسان 
خلق بعقل لينمي ويعمر بإبداع هذا 

الكوكب على مدار احلياة املقدرة 
حلني يوم البعث، فمن الطبيعي 

أن جتد التطور املستمر هو سمة 
اجلنس البشري، وهذا ما مارسته 

األمم األخرى بشكل إنساني 
وطبيعي على مدار احلياة، حتى 

أمتنا كانت متجددة ومتطورة على 
الدوام كسائر احلضارات، لكنها 

توقفت فجأة وبقيت في مكانها بال 
حراك، واستسلمت للنكسات بكل 
خوف وضعف، وظلت تعيش في 
ركام املاضي وغباريته وكثبانه، 
فأصبحت أمة تقتات على فتات 

األمم األخرى بال استحياء، وتتبجح 
مبقولة »إننا أهل امللة الصحيحة 
وأخير البشر«، وتهتم بتفسير 

األحالم وليس حتقيقها كما قال 
الروائي باولو كويلو، وتعتقد 
أنها مستهدفة وحتاك اخلطط 

لتدميرها، وكأن العالم واقف ال 
يستطيع احلراك والتقدم إال بعد 

إزاحتها عن طريقه، وال تعلم هذه 
األمة بأنها عندما تستيقظ كل 

صباح قد تطورت األمم األخرى 
عاما كامال، وأنها منسية ومرمية 
في سرداب العالم، فهنيئا لها هذا 

التخلف الذي ليس إال نتاج أعمالها، 
وهنيئا لها هذا االنزواء في قوقعة 

الفشل، وهنيئا لها تفسير الدين 
بطريقة خاطئة جعلته يقف عثرة 

في طريقها إن أول كلمة قيلت 
للرسول عليه الصالة والسالم من 
ربه هي )اقرأ(، وأول شيء مارسه 
هو التفكير والتأمل والتدبر، وأول 
شيء دعمه هو طلب العلم، وكان 

النتاج الطبيعي هو اخلوارزمي وابن 
سينا واحلسن بن الهيثم وغيرهم، 
وعندما جاء أجدادنا وألغوا كل ما 
سبق، ودعموا اخلرافات واألفكار 

اجلاهلية، ونبذوا اآلخر بحجة )امللة 
الصحيحة(، أصبح النتاج الطبيعي 

هو مفسري األحالم.

أمة عدوها 
التفكير! 

رؤى


