املواقف والتطلعات ووجهات النظر املنشورة
في هذه الصفحة وفي بقية مقاالت الرأي في كل صفحات الجريدة
تمثل أصحابها وال تتحمل «راهنلا» تبعاتها.
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هل اإلبقاء على األوضاع نفسها هو الحل؟
ال ينكر أح��د أن االنتقال من الوضع العربي السياسي
واالقتصادي واالجتماعي الحالي ،وض��ع دول��ة الراعي/
الرعية المنبثقة عن العاقات القبلية والعشائرية البدوية
المترسخة في تاريخ العرب ،ووض��ع االقتصاد الريعي
المعتمد ع�ل��ى ث ��روة غ�ي��ر ان�ت��اج�ي��ة وال ��ذي ب ��دوره يقوي
وي��رس��خ ع��اق��ات دول��ة ال��راع��ي /الرعية م��ع مجتمعاتها،
وأشكال من أوضاع جديدة من مثل دولة الحزب الواحد
ال�ق��ائ��د المهيمن ،أو دول��ة النخبة العسكرية االنقابية
وزع�ي�م�ه��ا األوح� ��د ال�م�ل�ه��م ،أو دول ��ة ال��رئ �ي��س المنتخب
المنقلب على تلك االرادة المجتمعية العامة التي انتخبته
الضرورات التي تبطل المحرمات وباسم
باسم شعارات
ً
االن �ق��اذ والتطهير وض ��دا م��ن ك��ل م��ا ت �ق��رره الدساتير
وال �ق��وان �ي��ن ...ال ي�ن�ك��ر أح��د أن االن �ت �ق��ال م��ن م�ث��ل هكذا
أوضَّ� ��اع ال ��ى وض ��ع ج��دي��د دي �م��وق��راط��ي ع�م�ل�ي��ة صعبة
ومعقدة وممتلئة بالمطبات واالنتكاسات.
لكن ذل��ك ال يعني  -على االط��اق  -الترحيب بما يقوله
البعض ،بقصد وخ��داع أو من دون قصد وبنية صافية
إن ال �ن �ض��ال ض��د م �س��اوئ وم��ؤس �س��ات ت�ل��ك األو ًض ��اع
ال �ف��اس��دة ال �ظ��ال �م��ة غ �ي��ر ال �ح��داث �ي��ة س�ي�ج�ل��ب ع � ��ددا من
المشاكل .ويضربون األم�ث��ال بما وصلت اليه األح��وال
ف��ي األق �ط��ار العربية ال�ت��ي ح��اول��ت شعوبها تغيير تلك
األوضاع لتجد أنها أمام مشاكل جديدة.
وبالتالي يصل هؤالء الى نتيجة أن العرب غير مهيئين
بعد لانتقال ال��ى نظام ديموقراطي معقول ،وأن ُّ
تغير
ّ
األوض� ��اع ت�ل��ك ي�ج��ب أن ي�ت��رك ل�ل��زم��ن أو ل�م��ن��ة وتفضل
طالب
ه��ذه ال�ج�ه��ة أو ت�ل��ك .ن�ح��ن نستطيع أن نتفهم ل��و
ً
بالتدرج وبتهيئة المجتمع ليكون االنتقال سلسا ً.
هؤالء
ً
عقدا
يتطلب
الديموقراطية
الى
االنتقال
أن
تماما
وندرك
ً
ً
اجتماعيا يحكم ال��دول��ة والمجتمع ،ويتطلب مجتمعا
ً
ً
م��دن�ي��ا مستقا ع��ن اي سلطة دي�ن�ي��ة ب�ش��ري��ة تسيطر
ع�ل�ي��ه ،وض � ��رورة أن ت�ح�ك�م��ه ع��اق��ات ح �ق��وق االن �س��ان
وال �م��واط �ن��ة وال� �ف ��رص ال �ح �ي��ات �ي��ة ال �م �ت �س��اوي��ة وال �ك��رام��ة

التعليم والتفكير ..ومأزق التنمية

االنسانية والتعددية المتسامحة السلمية ،ووجود أسرة
وم��درس��ة ومؤسسات اجتماعية تؤمن بالديموقراطية
ً
صحيحة.
وتهيئ الفرد لممارستها مستقبا بصورة
ً
وندرك أن يطالب البعض بضرورة التهيئة تلك جنبا الى
الديموقراطي ال �ع��ادل ،بل
جنب م��ع االن�ت�ق��ال التدريجي
ً
حتى الديموقراطية التي تأخذ مؤقتا ،والى حين ،بعين
االعتبار بعض الخصوصيات التاريخية واالجتماعية
واالق �ت �ص��ادي��ة ال�ع��رب�ي��ة .ف ��ال ��والءات القبلية وال�م��ذه�ب�ي��ة،
واالقتصاد الريعي غير االنتاجي ،والممارسات الحزبية
غ�ي��ر ال��دي �م��وق��راط �ي��ة ،وال �ع��اق��ات األس��ري ً��ة وال�م��درس�ي��ة
البطركية وغ�ي��ره��ا ،كلها ستحتاج وق �ت��ا ل�ل�خ��روج من
اش �ك��االت �ه��ا ال�م�ت�ع��ارض��ة م��ع ال��دي �م��وق��راط �ي��ة ال�م�ت��وازن��ة
العادلة.
ً
ً
ً
التغيير تلك ًستحتاج ف ��ردا ع��رب�ي��ا مهيئا
عملية
ً
لكن ً
ذه �ن �ي��ا ون�ف�س�ي��ا وع�ق�ل�ي��ا ل��اي �م��ان ب ��أن ال��دي�م��وق��راط�ي��ة
ضرورة وجودية لمجتمعاته العربية ،وبالتالي انخراطه
في ممارستها على كل المستويات الحياتية.
ِّ
�ون
�
ئ
�ز
�
ه
�
ت
�
س
ن�ح��ن ن ��درك أن م��ا ي�ف�ع�ل��ه ال�م�ش��ك�ك��ون وال�م�
ً
بقابلية االنسان العربي للديموقراطية هو العكس تماما:
ان�ه��م ي�ب�ن��ون ال�ش�ع��ور بالنقص وال��دون �ي��ة وت ��رك األم��ور
ل ��أق ��دار وال� �ظ ��روف واالك �ت �ف��اء ب��ال �ت �ف��رج واالس �ت �س��ام
الذليل .ه��ؤالء المشككون  -وبينهم انتهازيون نفعيون
وم�ن��اف�ق��ون وج�ه�ل��ة ب�ح��رك��ة ال �ت��اري��خ ال�ب�ش��ري وب�ت��اري��خ
م�س�ي��رة ال��دي �م��وق��راط �ي��ة ال�ص�ع�ب��ة ال�م�ت�ع��رج��ة -ي�ج��ب أن
ي��درك��وا أن ك�ت��اب��ات�ه��م ال�م�ن��اه�ض��ة ألم ��ل ال��دي�م��وق��راط�ي��ة
وتعليقاتهم س�ت��وص��ل االن �س��ان ال�ع��رب��ي ال ��ى تفضيل
االنتحار والموت على العيش في ظل أوضاع متخلفة ال
تتزحزح عن حاضرها المأساوي الظالم الحالي باسم
الخوف من حدوث اضطرابات أمنية وغير أمنية متخيلة،
ترفع في وجه كل من يجرؤ برفع شعار الديموقراطية
ومتطلباتها من مبادئ وتنظيمات ج��دي��دة .وي��ا شباب
األمة ال تستمعوا الى تلك األصوات.

د .علي محمد فخرو

حقول مجتمعية

َّ
الغانم ..جهود كبيرة وقضايا معلقة
الحمات االلكترونية المنظمة التي تحاول تشويه الشرفاء لن
تجدي نفعا ،وهذه االعمال المنافية لأخاق التي ُجبل عليها
الشعب الكويتي فردية وال تمت لعوائل ه��ؤالء الذين يعملون
ب�ط��رق غ�ي��ر م �ش��روع��ة .وألن م ��رزوق ال�غ��ان��م يعلم أن ظ��اه��رة
الفساد المستشري هي حديث الناس الذين كثيرا ما يشيرون
بأصابع االتهام إلى أسماء بعينها ،فإنه تقدم إلى هيئة مكافحة
الفساد وأبلغ عن نفسه بناء على من ادع��ى أن��ه مسؤول عن
الفساد.
هذه المبادرة تدفع الى نقاء ذمة الرجل المالية ،بل وتؤكد جليا
أن األف�ع��ال ت��دل على األق��وال وتدحض أي شك في مصداقية
تعهد الغانم بأنه يواجه طواغيت الفساد والتدليس والكذب الذين
تجمعوا ويريدون شرا بالشعب الكويتي ،ومنها التشريعات
ُّ
وتصب في مكافحة الفساد ومنها قانون
التي أقرها المجلس
هيئة الفساد ،ولجنة رقابية لحماية المستهلك وديوان حقوق
اإلنسان.
الغانم اكتسب مهاراته السياسية وخبراته البرلمانية من بيت
عريق في العمل البرلماني .فهو ابن شقيق عبد اللطيف ثنيان
ال�غ��ان��م ،ال��رئ�ي��س المنتخب للمجلس التأسيسي ،ال��ذي وضع
اللبنات األول��ى للنظام البرلماني الديموقراطي والدستور في
الكويت ،بين عامي  1962و.1963
ف��ي ه��ذه االج ��واء المفعمة بالسياسة ،نشأ الغانم ال��ذي دخل
المجلس ألول مرة عام  ،2006وكان عمره  ،38ولم يفارقه منذ
ذل��ك الحين .وف��ي ع��ام  ،2013ك��ان رئيسا لاتحاد البرلماني
العربي.
وفي الشأن العربي ،لفت مرزوق الغانم أنظار الشعوب العربية

بقوة ،بسبب مواقفه المشرفة من القضية الفلسطينية ،والدفاع
ع��ن ح��ق ال�ش�ع��ب الفلسطيني ،ول��م ي�ت��رك مناسبة برلمانية
ي �ش��ارك ف�ي�ه��ا إال وي��وج��ه ان �ت �ق��ادات ش��دي��دة وق��وي��ة للكيان
الصهيوني ،وللمطبعين العرب.
وط��ال��ب م ��رزوق ال�غ��ان��م ،ف��ي الكلمة ال�ت��ي أل�ق��اه��ا خ��ال أع�م��ال
المؤتمر ال� 19لاتحاد البرلماني العربي الذي عقد في العاصمة
األردنية َّ
(عمان) بإدراج رفض التطبيع و«تحريمه سياسيا» في
البيان الختامي ،وتمحورت كلمة الغانم في المؤتمر حول قضية
ال �ق��دس وال�ت�ض��ام��ن معها وال�م�ص��ال�ح��ة الفلسطينية ورف��ض
«التطبيع» إضافة إلى دعوته الصريحة لدعم األردن في جهوده
المتعلقة ،ب� «الوصاية» على المقدسات وحمايتها.
ومع هذه الجهود داخليا وعربيا ،فإن المواطن الكويتي مازال
ينتظر ال�ك�ث�ي��ر م��ن ال�ب��رل�م��ان ال �ح��ال��ي ،م�ث��ل ق�ض�ي��ة ال�ن�ه��وض
بالتعليم وتطوير الرعاية الصحية وزي��ادة الرواتب والحد من
ارتفاع األسعار وتنويع مصادر الدخل الوطني للدولة ،بإنشاء
المصانع المتميزة وتوفير ف��رص العمل ،ومراجعة موضوع
القروض وإسقاطها إضافة إلى توفير فرص العمل للخريجين،
وال�ق�ض��اء على البطالة ،وأن ت�ك��ون م�خ��رج��ات التعليم تواكب
متطلبات سوق العمل ،وتعديل التركيبة السكانية والعمل بنظام
«الكوتة» والقضاء على موضوع سكن العزاب الذي انتشر في
بعض المناطق ،ووقف التعيينات الباراشوتية وااللتزام الصادق
والمحترف بوضع الرجل المناسب في المكان المناسب .وحل
القضية اإلسكانية وقضايا المرأة االجتماعية وح��ل مشكلة
البطالة ومشكات غير محددي الجنسية والتنمية االقتصادية،
وتطوير المرافق والبنية التحتية.

يوسف شالش البريك

إعالمي متخصص في الخطاب التنموي
Yoseffkw@hotmail.com

رأي

دولة الكويت ..بلد الخير
بسمه ج��ل ش��أن��ه ..ال�ح�م��د هلل رب العالمين ب ��ارئ الخائق
أجمعين والصاة والسام على أشرف األنبياء والمرسلين
محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين.
وبعد:
ً
من وسط جمهورية العراق وتحديدا من أرض علي بن أبي
النجف األش��رف أق��دم أرق
مدينة
ط��ال��ب (عليه ال�س��ام) م��ن ً
ً
وشعبا.
حكومة
ً
التحايا إلى دولة الكويت ً
أحببت أن أكتب لكم موجزا مختصرا عن شعب الكويت بما
يسع المقام
ب�ع��د م�ع��اش��رت��ي أل ًب �ن��اء ه ��ذه ال��دول��ة ال�ع�ظ�ي�م��ة رأي ��ت العجب
واألخ��اق ًبما للكلمات
يحملون ًالطيب ً
العجاب رأي��ت أناسا ً
من معنى رأي��ت مجتمعا مثقفا وواعيا وطموحا ألن يصل
إل��ى أع�ل��ى ال�م��رات��ب وه��ذا مما ال ش��ك فيه وال ري��ب ف��ي أنهم
سيصلون إل��ى مبتغاهم ألن�ن��ي رأي��ت ف��ي ه��ذا البلد طاقات
وعباقرة تنهض بالبلد إل��ى أعلى ال��درج��ات فمن هنا أحيي
هؤالء الشباب الطموحين والمثابرين.
كذلك وجدت أن أبناء هذه الدولة متفانون في مساعدة الفقراء
والمعوزين كما رأيت مساعداتهم ألبناء بلدي العراق وهذا إن
دل على ش��يء فإنما ي��دل على طيب األخ��اق وه��ذا التطبيق
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عن اإلم��ام الباقر «عليه السام» :قال رسول اهلل (صلى اهلل
عليه وآله) :ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع ثم قال:
وم��ا م��ن أه��ل ق��ري��ة يبيت وفيهم ج��ائ��ع ينظر اهلل إليهم يوم
القيامة.
س��رور
اسماعيل
�ب
�
ن
�
ي
«ز
الطيبة
�ت
�
خ
األ
تفاني
�ت
�
ي
رأ
وك�م��ا
ً
ً
القاف» في مساعدة الفقراء جزاها ربي خيرا ..هنيئا لكم
هذه القلوب الرحيمة والطيبة كما وأنني أتذكر حينما حصل
التفجير في مسجد اإلمام الصادق (عليه السام) ال أنسى
موقف المغفور له سمو األمير الراحل صباح األحمد الجابر
الصباح رحمه اهلل حينما ًجاء ووق��ف على مسرح الجريمة
وق��ال كلمته العظيمة واق�ع��ا «ه��ذوال عيالي» عندها شعرت
بطيبة القلب لدى األمير وشعبه.
مسك الختام
ال يسعني إال أن أتقدم بالشكر الجزيل لحكومة دولة الكويت
المتمثلة بصاحب السمو األمير نواف األحمد الجابر الصباح
حفظه اهلل ،وكذلك الشكر الموصول إلى شعب الكويت عامة.
س��ائ�ل�ي��ن اهلل ت�ع��ال��ى أن ي��وف�ق�ك��م ل�م��ا ف�ي��ه ال�خ�ي��ر وال �ص��اح،
وننتظركم في بلدكم الثاني العراق.

نجل المرجع الشيخ محمد طاهر آل شبير الخاقاني
النجف األشرف
الشيخ محمد عبد الحميد الخاقاين

ل��م ت�ك��ن م�ف��اج��أة أن ي�ت��وج��ه ع �ش��رات ال�م��اي�ي��ن م��ن الطلبة
العرب إلى مدارسهم قبل أيام ،وأن تقف المدارس والمعاهد
ووزارات التربية وك��أن على رؤوسها الطير وهي تستقبل
هذا العدد الهائل من التاميذ هذا العام.
بالتأكيد فأن كل تلميذ وعائلته وذويه يبدؤون هذا المشوار
مع أبنائهم وهم يأملون في مستقبل باهر لهم ،في مقعد
ب��إح��دى الجامعات المرموقة ف��ي ب��ادن��ا ،وب��إح��دى الكليات
التي ُيشار إليها بالبنان.
وبالتأكيد ف��إن ه��ؤالء األهالي لم يخرجوا بفلذات أكبادهم
إل��ى ه��ذا المقتبل السعيد إال لو كانوا يخططون معهم من
خال سؤال بديهي أب��وي« :م��اذا تريد أن تكون يا ول��دي؟»،
وبكل تأكيد فإن الخياالت تلعب في رؤوس األطفال وآبائهم
وأم�ه��ات�ه��م ح��ول األم ��ل ف��ي مقعد وث�ي��ر ب��إح��دى الجامعات
المعتبرة وبإحدى الكليات ذات «الحسب والنسب».
رغم ذلك ،ورغم تلك الحالة المفعمة باألمل فإن الذين يصلون
إلى المرحلة الجامعية من بين هذا الكم الرائع من التاميذ
ال يزيد عن  25%منهم ،بينما يتسرب القاسم المشترك
األعظم إما للعمل ،وإما للمجهول.
المسؤولية المجتمعية ال تقل أهمية عن مسؤولية الدولة،
وال� ��دور الشعبي ال ي�ق��ل ق��وة وت��أث �ي� ً�را ع��ن ال ��دور ال��رس�م��ي،
رغ��م ذل��ك ف��إن م��ؤس�س��ات المجتمع ال�م��دن��ي ان�خ��رط��ت مثل
الحكومات في السياسة ،اندمجت في المجتمع من خال
خ �ط��اب ت�ل�ق�ي�ن��ي ال ي �ه �ت��م ب �ت��رب �ي��ة وت �ع �ل �ي��م ال� �ن ��شء ،ب�ق��در
اهتمامه بتحقيق مكاسب سياسية من خال مداخل دينية
ً
وأيديولوجيةً ،بما يعني تأهيا من أج��ل غ��رض في نفس
يعقوب ودعما ألسباب تتعلق بنشر الفكر الراديكالي ،أو
بتجنيد العقل البريء من أجل أهداف ليست تعليمية بالمرة.
المشكلة أن حالة االنسحاب الحكومي من المنظومة لم تحل
مكانها حالة شعبوية تدفع القطاع الخاص لكي يستثمر
في المستقبل ،وأن التفكير الشمولي الطاغي لعدد ال بأس
�ؤول�ي��ن ال �ع��رب ق��د دف��ع االس �ث �م��ار ف��ي التعليم
ب��ه م��ن ال�م�س� ً
خاصة الجامعي منه على شفا الخطر ،بل أنه دفع
الخاص ً
ً
ع��ددا كبيرا من رج��ال أعمالنا إلى الهروب لمجاالت أخرى
قد تحقق الهدف المرجو من عملية توظيف رؤوس األموال
في األساس.
ربما يكون ذل��ك االنفصال بين مؤسسات الدولة الرعوية،
ومعطيات الشارع االقتصادي هو ما أدى إلى حالة الخصام
ب�ي��ن أط ��راف العملية التفكيرية ف��ي المجتمعات ال�ع��رب�ي��ة،
ف��ال�ق�ط��اع ال �خ��اص متهم أزل ��ي ب��أن��ه يسعى إل��ى ال��رب��ح على
حساب القيمة وال�ج��ودة ،والقطاع الخاص يتهم الحكومات
ب��ان�ح�ي��ازه��ا إل ��ى ال �ق �ط��اع ال �ع��ام ف�ت�ق��دم إل �ي��ه ال��دع��م المطلق
وال�ب��رام��ج المطلوبة ،والتسهيات «األع�ج��وب��ة» حتى يتقدم

بأريحية نحو منصات التفوق على ما عداه من منافسين
ينتمون إلى القطاع الخاص ،أو إلى الفكر االنتقائي النوعي
في عملية تعليمية ذاقت األمرين من سطوة وسيطرة فكر
أحادي مهيمن من دون النظر إلى ما عداه من أفكار خاقة
ج��دي��رة ب��أن يتم االس�ت�م��اع إليها ،ب��ل واإلن �ص��ات ج�ي� ً�دا إلى
روادها.
ف��ي مملكة البحرين ن��رى ذل��ك الجهد المشكور م��ن الدولة
عال منفصل عن وزارة التربية،
في تأسيس مجلس تعليم ٍ
ويضم في عضويته نخبة من المسؤولين المخضرمين،
والشباب المحترفين على أن تتم عملية اإلشراف والمتابعة
والمراقبة من هذا المجلس لمختلف أط��راف عملية التعليم
الجامعي األهلي ،رغم ذلك مازلنا في مملكة البحرين التي
شهدت انطاق أولى مراحل التعليم النظامي األساسي في
حالة مخاض طويل بعد أن تم إنشاء نحو  15جامعة خاصة
مقابل ثاث جامعات حكومية فقط.
رغ��م أن ال �ع��دد ل�ي��س م�ق�ي� ً
�اس��ا إال أن ال�ت�ح��دي ه��و ال�ت�ح��دي،
والتفكير القائم على الشمول التعليمي والعلمي هو الذي
يحرك أطراف وخلجات العملية التعليمية.
ورغ��م ذل��ك م��ازال الحوار المجتمعي الدائر ً
حاليا يختصر
المرحلة ف��ي س��ؤال كبير ه��و :لمن ال�ح��ق ال �ي��وم؟ ولإلجابة
على هذا السؤال البد لنا من أن نفهم طبيعة الحالة التي تمر
بها مجتمعاتنا العربية ،وأن نتعمق في تلك النظرة السلبية
ال�م��أخ��وذة ع��ن الجامعات ال�خ��اص��ة ب��ل والتعليم األس��اس��ي
ً
األه�ل��ي أي��ض��ا ،فهي ن�ظ��رة أح��ادي��ة ال�ج��ان��ب تعتمد على أن
القطاع الخاص يغالي في التكلفة المفروضة على العملية
التعليمية ،وأن األهالي يجأرون بالشكوى من المبالغة في
هذه التكاليف ،والمصيبة األعظم أن القائمين على العملية
التعليمية ق�ف��زوا م��ن ق��ارب النجاة الوحيد ال��ذي يمكن من
خاله تفسير ما يحدث ،توضيح ال�ص��ورة ،على األق��ل من
خال حوار مجتمعي مفتوح يضم أطراف المنظومة كافة،
ً
بحيث يستمع كل طرف لآلخر ،ال أن يصادر األكثر احترافا
ً
ف��ي اللغة والخطابة ،آراء اآلخ��ري��ن ،وأن يكون ً
فتحا مبينا
للجميع حتى يقترب أطراف العملية التعليمية من بعضهم،
وحتى تتقارب وجهات النظر الوجيهة مع بعضها ،وحتى
نصل في نهاية المطاف إلى رؤية مشتركة يتم عن طريقها
وضع الحصان أمام العربة ،وليس خلفها.
إننا أم��ام مرحلة جديدة يمكن للقطاع الخاص خالها أن
يقوم بدور تاريخي في رعاية العملية التعليمية ،للخاص
من الحالة المرتبكة التي تسود هذه العملية برمتها مع بداية
كل ع��ام دراس��ي جديد ،وم��ع انطاق عشرات المايين من
الطلبة والدارسين والباحثين نحو مدارسهم وجامعاتهم،
وكل عام وأنتم بخير.

د .عبداهلل الحواج

إشراقات

في معرض الرياض كانت لنا أيام
ها هي الدنيا عادت بعد سنتين من إغاق المعارض والمطارات
فيم ُ
ومنع التجمعاتَّ ،
مت وجهي شطر معرض الرياض لحوائج
ٌ
ٍّ
عدة ،فلكل وجهة هو موليها.
ً
فأوالها :بدعوة لحفل توقيع كتابي «وحيدا في مكان مزدحم» -
والرياض مزدحمة أشد الزحام  -الصادر من دار سعودية «مركز
االدب العربي» والثانية :لاتقاء بكوكبة عن الزماء وثلة مثقفين ،هم
والبصر ،حالت «كورونا» عنا وعنهم اللقيا والميعاد،
ً
ملء السمع ً
ضربا الزبا رؤيتهم في هذا العرس الثقافي الذي جاءه
وكانت ً
الناس لفيفا من كل حدب وصوب.
وال اظ��ن ان��ي قد ج��اوزت ال�ص��واب ان الناس كانوا متعطشين
لهذا المعرض األول بعد سنوات الغياب ،واذكر اني تمثلت ببيت
قيس بن الملوح حينما ُ
رأيت الصديقين د .سامي العجان ود.
عبدالله السفياني:
ّ
يجمع ُ
ُ
الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن أال تاقيا
قد
وثالثة األثافي :هي ان الرياض كعبة العلم وعاصمة الثقافة با
منازع ،نظرا لما يقوله أصحاب دور النشر من كثرة الكاثر من
البشر المقبلين عليه ،والملتفين حوله ،فليس معرض الرياض
صنو معرض الكويت ،ال في كثرة دور النشر المشاركين فيه،
وال في سياسة المنع الحاصلة عندنا في الكويت «ومن قصد
البحر استقل السواقي» ،كما قال المتنبي.
وقد بدا لي أن اضرب في بيان وبرهان في ذلك ،اني خرجت بحمل
ُ
وحفلت بالنفيس ،من كتب ما كنت احلم ان اجدها في معارض
بعير،
الكويت للكتاب ،إضافة الى التنظيم الرائع واالستقبال الفاخر
والكرم الحاتمي الذي شاهدت من المجتمع السعودي المضياف.

وما واكب المعرض من لقاءات وح��وارات ومحاورات -على لغة
أفاطون -جميلة وماتعة مع اعضاء الجمعية الفلسفية السعودية
وعلى رأسهم الزميل الصديق د .عبدالله المطيري والثلة التي معه،
التي كنا نسترق فيها السمع ونطرب بالمثاقفات بينهم ،وهم
القوم الذين ال يشقى بهم جليسهم.
وال ب��د م��ن التعريج على ضيف معرض ال��ري��اض للكتاب هذا
العام «العراق الشقيق» وما اكرمنا به من حفاوة واستقبال من
األخ جنيد عامر و«المايسترو» علي خصاف والوفد المرافق له،
االمر الذي حدا بأحد االخوة السعوديين ان يغمرنا بالسعادة
واالندهاش حينما رآنا نتحاور ونتسامر في «لوبي» فندق بريرا
في الرياض ،ان يرى رأي العين كيف يجمع الكتاب والثقافة ما
فرقت به السياسة!!
وال أن�س��ى «س �م� ّ�ي» ب��اس��ل أب��و ع��اء م��دي��ر نشر م��رك��ز االدب
العربي واالديب الكاتب احمد آل حمدان اللذين هما صاحبا رواية
«الجساسة» واللذين التقينا بهما في مركز االدب العربي وتلك
الدار المميزة «واالنسان اسير االحسان».
ُ
والنفس بعد مشوقة في المكوث ،وقد
وخرجت وأال أود الخروج
تمثلت في آخر ليلة بقول الصمة القشيري:
ُ
أق� � � � ��ول ل� �ص ��اح� �ب ��ي وال � �ع � �ي� � ُ�س ت � �ه� ��وي ب �ن��ا
�ار
َ ب� � � � �ي � � � ��ن ال � � � � ُ�م� � � � �ن� � � � �ي� � � � �ف � � � � ِ�ة وال� � � � � � ِ
�ض � � � � � �م� � � � � � ِ
ّ
�رار ن� � �ج � � ٍ�د
ت � � �م� � ��ت� � ��ع م � � � ��ن ش � � �م � � �ي� � ��م َع� � � � � � � � � � �
ِ
ّ
�رار
ف � � �م� ً� ��ا ب � � �ع� � ��د ال � � � �ع � � � �ش� � � ��ي� � � � ِ�ة م� � � � ��ن ع � � � � � � ِ
ً
شكرا للرياض ،وشكرا لكل االخ��وة الذين عرفتهم وأكرموني
غاية الكرم.

باسل الزير

basel313@hotmail

بداية السطر

عالقة البدو والحضر مع التعليم!
قرأت مقالة لزميل في السلطة الرابعة ،يتحدث عبرها عن عاقة
الحضر وال�ب��دو م��ع التعليم ،وحقيقة ف��إن الحرية الشخصية
مكفولة ،كما نص عليها الدستور الذي ارتضيناه ،ووجة النظر
مهما اختلفا معها تبقى م�ق��درة ،طالما أنها في ح��دود األدب
واالحترام ،لكن أختلف مع الزميل في بعض التشابيه.
وس��وف أفند االخ�ت��اف عبر نقاط تطرق لها الزميل بالمقالة
ً
ذاتها ،وهي أوال البيئة التي يعيش بها الشعب الكويتي هي من
النوادر فا توجد اختافات فيها بشكل كبير مقارنة بأغلب دول
العالم ،ألننا بالكويت اليوجد حضري وبدوي والسبب يعود إلى
تطور الحياة ،كما أن ً مفهوم الحضارة والبداوة انتهى لطبيعة
الحياة المدنية ،وثانيا فيما يتعلق بالنشيد الوطني ،أعتقد أنه
تشبيه مبالغ فيه ألن الطالب منذ دخوله مرحلة رياض األطفال

يتعلم حفظ ً النشيد الوطني وفي المرحلة االبتدائية يكون أكمل
الحفظ ،ثالثا عاقة الطاب بأعضاء القبيلة أو القبائل أو الطائفة
وه��ذه النقطة يمكن أن نجدها في مختلف المحافظات ،ألنها
تمثل ًتربية بعض الطاب.
وختاما فيما يتعلق بوزارة التربية وسياسة التعيين فيها ،نعم
يوجد بعض السياسات غير المجدية ،ولست هنا في خضم
سردها وتفنيدها ،لكن ك��ان أح��رى بالزميل أن يذكر الحلول
بإسهاب ال أن يطرح المشكلة من دون حل.
***
مجانين ي��ا ع��زي��زى ه��ؤالء ال�ن��اس ال��ذي��ن ي�ًت�خ��ذون ال�م��ال هدفا
والشهرة غاية والطمع خلقا والغرور مركبا.
مصطفى محمود

ناصر الرشيدي
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