المواقف والتطلعات ووجهات النظر المنشورة
في هذه الصفحة وفي بقية مقاالت الرأي في كل صفحات
الجريدة تمثل أصحابها وال تتحمل «النهار» تبعاتها.

شمس األصيل

نفس عميق

بناء املجتمع املدني كمدخل للديموقراطية
ابراز أزمة الديموقراطية في مواطنها الغربية،
واظهار العقبات التي سيواجهها انتقال الوطن
ال �ع��رب��ي م��ن ح ��االت االس �ت �ب��داد ال �ت��ي ع��اش�ه��ا
ويعيشها ه��ذا ال��وط��ن ال��ى ن�ظ��ام ديموقراطي،
ال يعنيان ارت�ك��اب الخطأ المميت بالقول بأن
الديموقراطية ال تصلح لنا كمجتمعات ،وكأمة.
ضرورة
ذلك أن حاجتنا لنظام ديموقراطي هي
ِّ
حضارية وجودية وهي أحد أهم المفاتيح لحل
الكثير من مشاكلنا ،وبالتالي فهي ليست خيارا
م�ط��روح��ا ن��أخ��ذه أو ن�ت��رك��ه ،لكن ه�ن��اك أسئلة
مفصلية ّ
يتعين علينا طرحها واالجابة عليها
ّ
ّ
اذا كنا نريد أن نتجنب مطبات التقليد األعمي،
أو القبول بالمظاهر على حساب الجوهر ،أو
التفصيل على مقاس أوضاع هذا النظام العربي
التسلطي أو ذاك.
السؤال األول« :هل حقا أننا نحتاج الى تبني
األنموذج الديموقراطي الغربي ،بكل منطلقاته
الفكرية وبكل ممارساته في الواقع ،واعتباره
األنموذج األفضل لكل مجتمعات البشر ،وذلك
ّ
بالرغم من أنه كان حصيلة صيرورة تاريخية
سياسية اقتصادية اجتماعية أسست وتطورت
ح �س��ب ح��اج��ات وظ � ��روف م�ج�ت�م�ع��ات ال �غ��رب
المختلفة عبر أربعة قرون من الحروب والثورات
وال �ص��راع��ات ال��دي�ن�ي��ة وال�ط�ب�ق�ي��ة وب�م�م��ارس��ات
االستعمار والعبودية لمجتمعات الغير وبشرها؟
« دليل خصوصيتها الغربية هو ربط البعض
للديموقراطية بقيم الحداثة الليبرالية الكالسيكية،
التي هي تحت المراجعة حاليا ،واشتراط البعض
الرأسمالية ،التي هي في أزمة،
اآلخر تعايشها مع
ً
واستعمال البعض لها أخيرا بصور عنصرية
انتهازية في أشكال من الحراكات الشعبوية،
التي تمثل خطرا على مستقبل الديموقراطية
نفسها الخ ...عبر التاريخ الطويل من التقلبات
والمراجعات .وكما أسلفنا في مقال سابق تجري
اآلن في الغرب مراجعة للموضوع الديموقراطي
ّ
برمته ،خصوصا بشأن فصله التاريخي الخطأ
عن موضوع العدالة االجتماعية االنسانية ،األمر
الذي أضعف في الديموقراطية الغربية أهم مكون
قيمي روحي :العدالة.
وال � �س ��ؤال ال �ث��ان��ي« :ه ��ل ي �م �ك��ن االن �ت �ق��ال ال��ى
ال��دي�م��وق��راط�ي��ة دون تحقق خ �ط��وات أساسية
تهيئ لقبولها من قبل المجتمعات وتجذرها
في وج��دان ساكنيها وهي خطوات ستحتاج،
لكي تتحقق ،ل�ق��وى مجتمعية فاعلة تناضل
من أجلها؟
من بين تلك الخطوات األهمية القصوى لوجود
تعددية في الحياة السياسية ُّ
معبر عنها بوجود
أح��زاب سياسية مستقلة تنظيما وم��اال ،غير
مخترقة أو ّ
مهمشة ،ديموقراطية في تركيبتها
وقراراتها وتبادل السلطة القيادية الدورية فيها،
وتحمل مشروعا نهضويا تعرضه بصورة
علنية ،وتشارك وتتنافس في انتخابات ّ
حرة
ن��زي�ه��ة ،وت�ت�ب��ادل دوري��ا ادارة الحكم م��ع بقية
األحزاب األخرى من خالل ارادة عامة حرة تعبر
ّ
عن نفسها بشتى الطرق ،بما فيها االنتخابات
ّ
الحرة النزيهة.
ينطبق األمر نفسه على وجود تعددية نقابية
ومهنية وأهلية وباألخص شبابية ونسائية.
في قمة أولويات جميع تلك التنظيمات المدنية
نشر الثقافة الديموقراطية ،وتدريب أعضائها
على ممارسة الديموقراطية ،والنضال ّ
ضد كل
مساس بأية منجزات ديموقراطية في كل المجاالت
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ّ
والساحات .بناء تلك الحاملة المجتمعية للمشروع
الديموقراطي المستقبلي يجب اعطاءه أولوية
قصوى ،وال يمكن أن تتحقق تلك الخطوة اال اذا
انخرط الماليين من الشباب والشابات العرب
في تلك التنظيمات كأعضاء فاعلين ومحاربين
ّ
ضد أي انحراف ترتكبه قيادات تلك التنظيمات.
ولن يكفي أن يقتصر جهد الشباب على التأييد
والمناصرة المعنوية فقط ذلك أن حركة المجتمع
ال�م��دن��ي ل��ن ت�ك��ون ن�ش�ط��ة وم��ؤث��رة ومسموعة
الكلمة عند سلطات الدولة اال بوجود الماليين
الفاعلين الملتزمين في كل تنظيمات المجتمع
المدني ،للنضال من أجل الحقوق الخاصة بهم
ّ
ولتبني النضال من أجل الحقوق الخاصة بكل
فئات المجتمع .عند ذاك يصبح االن�ت�ق��ال الى
الديموقراطية طريقا مفتوحا ،ينطبق عليه المثل
االسباني «بأن الطرقات ال تتوفر تلقائيا ،وانما
ّ
تشق بفعل سير السائرين».
اذن الخطوة األولى تتمثل في عودة الحياة لكل
مؤسسات المجتمع المدني من خالل اجتذاب
نشط للماليين ،وعلى األخص الشباب ،لاللتحاق
بعضويتها واخراجها من هزالها وهامشيتها،
وبعد ذلك من خالل هذا الدم الجديد المتجدد
النضال لدمقرطة تلك المؤسسات ،لنصل في
النهاية لمنظمات مجتمع م��دن��ي ديموقراطية
ت�ن��اض��ل م��ن أج��ل ق�ي��ام دي�م��وق��راط�ي��ة حقيقية
وذل��ك م��ن خ��الل ال��دخ��ول ف��ي م�ع��ارك ض��د كل
أعدائها س��واء في ال�خ��ارج أو في داخ��ل سلطة
الدولة أو في داخل المجتمعات نفسها .وهذا ال
يعني بالضرورة التصادم مع الدولة وانما العمل
على اقناعها حيث أمكن أو الضغط على جهات
الممانعة فيها حيث يجب .ذلك أن اضعاف الدولة
سيوازيه اضعاف المجتمع المدني.
لن ندخل في تفاصيل ض��رورة توفر العوامل
الكثيرة األخرى الضرورية من أجل احياء وتنشيط
وتقوية المجتمع المدني من مثل وجود مشروع
تثقيف وتربية ع��ن أهمية وواج�ب��ات المجتمع
ال�م��دن��ي ،أو م��ن مثل تحقق درج��ة معقولة من
التنمية االقتصادية واالجتماعية ،أو من مثل
الحاق هزيمة بثقافة الخضوع والخنوع والتبعية
التي هيمنت على عالقات المجتمعات العربية
وأنظمة الحكم عبر قرون طويلة من االستبداد،
أو من مثل وجود مستوى معقول من حماية
ال�ح�ق��وق االن�س��ان�ي��ة م��ن قبل ال��دول��ة والمجتمع
وااللتزام بممارستها ،أو من مثل وجود قضاء
مستقل عادل يحمي مؤسسات المجتمع المدني
ويحمي الكل من تجاوزات السلطة.
واكتفينا في هذا المقال بالتركيز على ما نعتبره
مدخال اساسيا مفصليا للبدء ببناء المجتمع
المدني القوى الذي بدونه سيكون الحديث عن
الوصول الى الديموقراطية الحقيقية عبارة عن
أحالم يقظة وينبغيات ال تتحقق في أرض الواقع
اال ف��ي ص��ورة م�ش� ُ�وه��ة كسيحة ،نقولها مرة
أخرى بأن النشاط من خالل شبكات التواصل
االجتماعي ،التي يستعملها الشباب على نطاق
واس ��ع ،ض ��روري م��ن أج��ل االق �ن��اع والتجييش
للديموقراطية لكن الحسم لن يكون اال من خالل
وجود مؤسسات مجتمع مدني جماهيرية نشطة
وفاعلة تنجح في تحقيق حقوق ديموقراطية
فرعية ألعضائها وأتباعها ،وذلك تمهيدا لتحقيق
حقوق الكل الديموقراطية من خالل الوصول الى
الهدف النهائي :الديموقراطية العربية السياسية
واالقتصادية واالجتماعية العادلة.
د .علي محمد فخرو

قلم جاف

سمو الرئيس ووزير الداخلية  ....يقهران الفساد
أهل الديرة مستانسين من االجراءات الحكومية
االخيرة بخصوص تنفيذ القانون على الجميع
والتعامل مع الكل بمسطرة واحدة دون النظر
الى األسماء واأللقاب والمناصب.
القوانين موجودة منذ زمان بالكويت وكانت
بحاجة الى من ينفذها ،واليوم الحكومة تنفذ
هذه القوانين على الجميع وبحذافيرها .نشد
م��ن أزر س�م��و رئ�ي��س ال� ��وزراء ال�ش�ي��خ صباح
ال �خ��ال��د ون �ش �ك��ر س �م��وه ع �ل��ى ج� �ه ��وده ال�ت��ي
يقوم فيها وخصوصا في مكافحة الفساد
والتصدي له وتطبيق القانون ،وشكر خاص
الى نائب رئيس ال��وزراء وزير الداخلية وزير
الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح على
تصديه للفساد وتطبيق القانون على الجميع
دون النظر الى االسماء والمناصب ،والشعب
كله يقف معكما ف��ي اج��راءات�ك�م��ا وال �ق��رارات
االخيرة بالتصدي للفاسدين والمتجاوزين
على القانون وخصوصا في قضيتي االتجار
بالبشر وغسل األموال وسرقة المال العام.
والشعب يطالبكما باالستمرار وعدم االلتفات
الى من يحاول ان يكسر «مجاديفكما» من أجل
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عدم االستمرار في التصدي لهؤالء ومالحقة
من شوهوا ص��ورة الكويت وجعلوها مرتعا
وم�م��را رئيسا لغسل األم��وال ،وأن يأخذ كل
شخص قام أو ساعد بذلك ج��زاءه ألن هناك
من يشكك لألسف باستمرار مكافحة الفساد
والتصدي للبعض في قضية غسل األم��وال.
سيذكر التاريخ ماقمتما به من جهود للتصدي
والوقوف بوجه الفساد وتطبيق القانون على
الجميع دون النظر ال��ى االس�م��اء والمناصب
وانكما تصديتما للفساد وقهرتماه وأنكما
قمتما بإجراءات عجز عنها من سبقوكما.
ونحن بحاجة خالل المرحلة المقبلة الى وزير
للداخلية كالوزير الصالح اذا اردن��ا التصدي
والوقوف ضد الفساد.
شكرا لكما سمو رئيس مجلس الوزراء ونائب
رئيس الوزراء وزير الداخلية على ماقمتما به
من جهد ونطالبكما باالستمرار بنفس الجهود،
والكويت كلها تقف خلفكما.
حفظ اهلل الكويت وأميرها وشعبها من كل مكروه
وأدعو رب العباد أن يعيد لنا أميرنا مشافى
معافى ،وان يبعد عنا وعن العالم هذا الوباء.
يوسف حجي

ً
حينما كنت صغيرا كنت أشاهد ميزان العدل وأحاول فهم الغاية
منه ،حتى استوعبت أن إح��دى كفتيه تمثل تحمل المعطيات
واألخرى تحمل النتيجة ،والعدالة تكمن في التوازن بين الكفتين.
وبالنسبة للمعادلة المذكورة في عنوان المقال فهي تخضع لقانون
الرياضيات وال��ذي يتوازن عندما تحسب المعطيات وبالكفة
األخرى تستقر النتيجة على رقم  ،٤وأن تغير رقم  ٤بالزيادة أو
ً
النقصان فإن هذا يعني أن هناك خلال يميزه ويستوعبه العقالء
ً
والذين يملكون القدرة على تحليل ،خلل قد يكون ناتجا عن
خطأ غير مقصود وعندها يعالج على الفور ،لكنه يتحول إلى
ً
شبهة إذا أصبح هذا الناتج بصورة غير متوازنة ومدعوما من
قبل أشخاص يعود عليهم هذا الخلل بالفائدة ونشاهد آثاره في
ممارسات تقودها غريزة الطمع وتعكس حاالت الغش والنصب
والفساد ،ويدق ناقوس الخطر عندما تتفشى ممارسات الطمع
حتى تجعل المجتمع غابة يلهث بها من يبحث عن الثراء غير
المشروع ويتناقص فيها أصحاب االستقامة والعدالة واالنصاف.

نأخذ نفسًا عميقًا
في دولة صغيرة وتعداد سكانها أقل من خمسة ماليين نسمة
سيكون من السهل جدا إدارة هذه المعادلة ،فإن كان الناتج أكثر
من  ٤فالبد أن تكون هناك إجابة لسؤال «من أين لك هذا؟» ،ومن
السهل أيضا وضع آليات تحلل أي خلل وترشدنا المؤشرات
الحمراء في كشف أي شخص في دائرة الشبهات ،واألهم بأن
نعمل بنظام يعمل بمسطرة واح��دة ويهدف لتصحيح الخلل
وعقاب فاعلها.
ً
مؤشر توازن المعادلة سيكون فعاال جدا عندما يدار على يد
الجهاز الرقابي بالدولة بشكل مباشر وشفاف كي يتسنى
لهم التعامل مع الخلل عند حدوثه ،فال يجوز أن يكون بيننا
من يصل إلى ناتج ال� ١٨من دون إي حساب أو تحقيق ،وعلى
الجهاز الرقابي مسؤولية وضع ضوابط تردع الطامعين وعبدة
المال الساعين بممارساتهم إلى كسر قيمنا األخالقية وتغيير
قناعاتنا في تعريف قيمة اإلنسان.
جمال الحمود

Twitter/Instagram: JAlHumoud

لمحة

الحب الفرنسي للبنان
بعد  ٤٨ساعة على انفجار بيروت الكارثي ،كان الرئيس الفرنسي
ايمانويل ماكرون ًفي شوارع بيروت يعانق الناس ويطمئنهم:
«لبنان ليس وح �ي��دا» ،ث��م ق��ال ف��ي مؤتمره الصحافي وباللغة
العربية« :أحبك يا لبنان» ،في حين القاه الشعب ًاللبناني بعريضة
على االنترنت وصل عدد موقعيها الى  60الفا ،مطالبين بعودة
االنتداب الفرنسي.
كان ماكرون يستمع للبنانيين الغاضبين من ساستهم بآذان
مصغية ،بدا وكأنه معني اكثر من غيره بحل مشاكل لبنان .يريد
ماكرون تعزيز االنطباع لدى اللبنانيين وغيرهم بأن فرنسا ما
زالت هي األب والمرجع.
االحباط والضياع الذي يظهر على وجوه شباب ورجال ونساء
لبنان كان الدافع األبرز للتعلق بأي شيء والبحث عن اي منقذ بغض
النظر عن موضوعية الطلب وامكانات المنقذ ماكرون او غيره.
وبمنطق ب��دا غير معتاد على األق��ل في لغة الدبلوماسية؛ اكد
ماكرون ان المساعدات الفرنسية لن تسلم للفاسدين ،وكأنما
يعبر بذلك عن نزع الثقة عن الحكومة الحالية.
ومرة اخرى وتحت هتافات المحتشدين تهليال بمقدمه ،اخذ الحماس
ماكرون الى حافة الدبلوماسية ،حيث قال انه جاء ليتضامن مع
الشعب وليوفر المساعدات واألدوية ولبحث موضوع الفساد.
وترتبط فرنسا ولبنان بعالقات وثيقة تعود الى القرن ال�  ١6حين
تم التوصل الى اتفاق بين الملك فرنسوا األول والسلطان العثماني
سليمان القانوني ،حول وضع مسيحيي الشرق تحت حماية
فرنسا .ك��ان السلطان سليمان القانوني يتمتع بعالقة جيدة

بنوع من الوصاية على فرنسا
مع ملك فرنسا ،بل كان يشعر ٍ
التي استنجد ملكها بالعثمانيين لحمايته من هجمات االسبان.
ومنذ ذلك الحين تدعم فرنسا لبنان ،وتسعى الستقراره وتطوره
ومحافظته على المدنية والحياة الدستورية واالبتعاد عن الطائفية
وتحرص على ان يكون المسيحيون وغيرهم يمارسون شعائرهم
الدينية من دون تقييد او تعرض من الغير.
عند اختتام الزيارة طالب الرئيس الفرنسي باجراء «تحقيق دولي»
حول انفجار مرفأ بيروت ،في حين اعلن القضاء العسكري
اللبناني بدء حملة توقيفات واستجوابات على خلفية انفجار
المرفأ الثالثاء الماضي.
وقال ماكرون في مؤتمر صحافي «يجب اجراء تحقيق دولي
مفتوح وشفاف للحيلولة دون اخفاء األمور اوال ولمنع التشكيك».
يبدو االجراء الفرنسي شجاعا جدا ،ففي الوقت الذي يطرد فيه
اللبنانيون وزراءهم الذين نزلوا للشارع من اجل تفقد آثار االنفجار،
ها هو ماكرون يتجول من دون وزراء لبنانيين ويتلقى الشكاوى
من الناس والدعم ،وهو ما يحيل الى ان الحب الفرنسي للبنان
قد كشف الغضب الشعبي عن السياسيين ،لذلك فال غرابة ان
تتحول فرنسا مستقبال الى العب اساسي في المشهد السياسي
الداخلي اللبناني ،خصوصا مع وجود تأثير ايراني كبير في
لبنان عبر حزب الله ،فاذا كان البلد امام مفترق تاريخي فاألولى
له من وجهة نظري االتجاه نحو فرنسا ،على األقل لضمان تنمية
مستدامة وثقافة ورقي عالمي برعاية فرنسية.
والله من وراء القصد،،،
المحامي رياض الصانع

رأي

التطور الحديث في عالم الزراعة
تطورت الزراعة في القرن الواحد والعشرين بشكل غير مسبوق
وتعددت ط��رق وأساليب ال��زراع��ة الحديثة في السنوات الراهنة
بشكل أكبر عن نظيراتها في بداية القرن .حيث كانت الزراعة في
ذلك الوقت أو قبله تعتمد على مقومات اساسية ثابتة لنجاحها
وكان من اهمها وفرة الماء الدائم الصالح للزراعة مع توفر األرض
الزراعية الخصبة  .لكن مع التطور الحضاري السريع لدى االنسان
وامتالكه اآلالت الحديثة اضحت الزراعة قابلة في كل األماكن
وكل في الظروف بل أصبحت أسهل بكثير ألن االنسان ّ
فعل
التكنولوجيا مع العمل بأخذ نتائج الدراسات واألبحاث المتعددة
في تطوير ال��زراع��ة وبالتعاون مع كبرى الشركات والمصانع
المهتمة باألمن الغذائي  .لهذا لم تقف العقبات السابقة عائقا
أمام التحدي واالصرار البشري.
فتم التغلب على مشاكل ملوحة التربة وفقرها للعناصر بتغليب
التربة واضافة تربة مناسبة اخرى اليها مع وضع عناصر مفيدة بها.

واستخدام األسمدة الصناعية المدعمة بالمركبات العضوية
لتقوية التربة ولتنمو النباتات بشكل اس��رع وأق��وى وبذلك لم
تعد ملوحة المياه ونقص عناصر التربة حجرة عثرة امام نجاح
الزراعة في مثل هذه الحاالت بل انه مع العلم واألبحاث استطاع
االن �س��ان ان يتغلب على مثل ه��ذه المشاكل ويكيف األرض
باستصالحها للزراعة بكل تمكن حيث انه كذلك استطاع زراعة
الصحاري الجافة شديدة الملوحة بتوفير المياه لها واألشجار
التي تناسب بيئتها .ووصل االنسان بالعلم أيضا الى استخدام
المياه فقط للزراعة دون الحاجة الى وسط ترابي وهو ما يعبر
عنها بالزراعة المائية .وكذلك قام بالزراعة العامودية بطبقات
عدة في األماكن ذات المساحات الضيقة ناهيك عن استخدام
البيوت المحمية ذات المواد المتنوعة من أقمشة وبالستيك وزجاج
خاص لتقليل حرارة الشمس والحفاظ على رطوبة المكان لخلق
بيئة زراعية مناسبة.
يونس بن علي الخلف
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