العدد ( )3851األربعاء  11سبتمبر 2019

كلمات ال تنسى

11

www.alshahedkw.com

مالحظة

مجالس

مشعل السعيد

د.محمد الدويهيس
www.alduwaihees.com

Mshal.AlSaed@gmail.com

بذا قضت األيام ما بين أهلها
مصائب قوم عند قوم فوائد
هذه حكمة من حكم �شاعر العرب املتنبي،فالأيام لها عادة
ومن عادتها ان جتعل �رسور قوم حزن ًا لآخرين ،وما من حدث
يحدث بهذه الدنيا �إال �رس به �أنا�س و�سيء به �آخرون ،فما �أن
ترى �شيئا ل�شيء حمييا حتى تالقيه لآخر قاتال ،هذا ما عناه
املتنبي يف هذا البيت،وقد بد�أ هذه الق�صيدة بقوله :
عواذل ذات اخلال يف حوا�سد
و�إن �ضجيع اخلود مني ملاجد
ومعنى هذا البيت �أن اللواتي يعذلن هذه امل��ر�أة �صاحبة
اخلال على حمبتها يل �إمنا هن حوا�سد يح�سدنها ان ظفرت
مني ب�ضجيع ماجد ،والق�صيدة كثرية الأبيات وهي معروفة
عند �أهل الأدب ،ومن جميل �أ�شعاره قوله:
مبا التعلل ال �أهل وال وطن
وال ندمي وال ك�أ�س وال �سكن
�أريد من زمني ذا �أن يبلغني
ما لي�س يبلغه من نف�سه الزمن
التلق دهرك �إال غري مكرتث
ما دام ي�صحب فيه روحك البدن
ولعل الكثري من النا�س اليعرفون �أن املتنبي �أحب حتى غرق
حبا ،واملر�أة التي �أحبها خولة بنت عبدالله احلمدانية �أخت
الأمري �سيف الدولة ،وبذلك جزم من عا�رص تلك الفرتة من
امل�ؤرخني وقد قال عندما علم بوفاتها:
يا �أخت خري �أخ يابنت خري �أب
كناية بهما عن �أ�رشف العرب
غدرت ياموت كم �أفنيت من عدد
مبن �أ�صبت وكم �أ�سكت من حلب
ورمبا كان حب املتنبي خلولة �سببا يف فتور عالقته ب�سيف
الدولة ،واملتنبي �أكرث ال�شعراء �أمثاال ،ومن ذلك على �سبيل
املثال ال احل�رص:
�إذا �أنت �أكرمت الكرمي ملكته
و�إن �أنت �أكرمت اللئيم متردا
ما كل ما يتمنى املرء يدركه
جتري الرياح مبا ال ت�شتهي ال�سفن
�رش البالد بالد ال�صديق بها
و�رش ما يك�سب الإن�سان ماي�صم
�أنا الذي نظر الأعمى الى �أدبي
و�أ�سمعت كلماتي من به �صمم
ع�ش عزيزا او مت و�أنت كرمي
بني طعن القنا وخفق البنود
ال ي�سلم ال�رشف الرفيع من الأذى
حتى يراق على جوانبه الدم
ذو العقل ي�شقى يف النعيم بعقله
و�أخو اجلهالة يف ال�شقاوة ينعم
�إذا ر�أيت نيوب الليث بارزة
فالتظنن �أن الليث يبت�سم
�إذا غامرت يف �رشف مروم
فال تقنع مبا دون النجوم
وكثري من الأبيات التي �صارت �أمثاال على �أل�سنة النا�س ،وقد
حتدث الكثري من الأدباء عن املتنبي� ،إال �أن قلة قليلة منهم من
حتدث عن قاتله �ضبة بن يزيد الأ�سدي العيني ن�سبة ملدينة
عني التمر وهو ل�ص وقاطع طريق ينهب وي�سلب حتى �أنه نهب
احلائر احل�سيني بكربالء ،وقد طلبه ال�سلطان عز الدولة
بختيار ابن معز الدولة البويهي �أ�شد الطلب و�أر�سل له ع�سكرا
فهرب الى البوادي ،وكان قد نهب ال�سواد وقطع ال�سبل ،فكان
املتنبي قد هجا �ضبة بن يزيد ب�أبيات فيها كثري من القذع
كانت �سببا يف قتله ،فعندما عاد املتنبي الى الكوفة قطع
عليه الطريق خال �ضبة فاتك بن �أبي جهل الأ�سدي فقاتله
املتنبي مبن معه �أ�شد قتال فقتل وهو وابنه حممد وقيل حم�سد
وقتل معه غالمه مفلح بالنعمانية بالقرب من دير العاقول
غربي بغداد �سنة  354وكان مولده �سنة  303للهجرة .ودمتم
�ساملني.
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كيف حرمنا ما نهوى؟

الأمم املتطورة هي تلك التي ت�سعى للعمل فيما
تهوى .كل فرد منا ي�ؤدي وظيفته يف احلياة من
خالل االعتماد على عن�رصين ي�شكالن تكوينه،
اجل�سد والروح .ويتحول الفرد �إلى �شبه �آلة،
�أو �إلى طيف �إذا ما بالغ يف ا�ستنزاف �أحد هذين
العن�رصين على ح�ساب الآخر.
كم مرة ر�أيت فيها موظفا يبت�سم لأنه م�ستمتع
مبهنته ؟ وكم مرة قر�أت ق�صيدة بال�صدفة ل�شاعر
�صاعد وداعبت �أبياتها روحك؟ بات من املعروف
�أن جمتمعاتنا تعاين من نق�ص باحلرفية يف
معظم جماالت احلياة .الأ�سباب كثرية وجمال
البحث فيها وا�سع  ،لكن دعونا ن�سلت ال�ضوء
على �أحدها «ملاذا نتجنب ما نهوى؟»
يف زمن تتحكم فيه املادة مب�سار حياة الفرد
منا ب�شكل رئي�سي ،ف��إن الو�صول �إل��ى حياة
متوازنة يبدع فيها كل من اجل�سد والروح هو �أمر
ع�صيب .وعلى اثرها تغريت طرقنا الرتبوية
واملنهجية .حتى �أطفالنا ن�ضعهم �ضمن
م�سار حمدد دون �أن نعري االنتباه لهواياتهم
�أو مواهبهم ،نلقنهم ماذا يدر�سون ،ويف �أي
جم��ال يعملون� .أحاديثنا اليومية معظمها

فراس الحمداني
Firashamdani57@yahoo.
com

أفعال شياطين السياسة

أسرار

زاوية أمنية

مقاالت

مادية ! وعلى ذكر املادة فال ي�صح �أن نح�رصها
فقط يف املال ،فلقد تعددت �أ�شكالها وخا�صة
فيما يتعلق مبا ا�سميه «العامل الوهمي» ،تلك
املن�صة الرقمية التي �أ�صبحت فهر�سا حلياتنا
االجتماعية والعملية.
بات الفرد منا مييل �إلى ا�ستهالك العن�رص الذي
ي�ؤمن له املقدار الأكرب من املادة .ف�إذا كان
اجل�سد فال مانع ،و�إذا كانت الروح ف�أي�ضا ال
مانع ،على الرغم من �أن ال��روح خا�رسة يف
معظم الأحيان ،وذلك الرتباطها ب�شكل �أ�سا�سي
بالفنون والآداب ،والتي مل تعد ب�ضاعة رائجة
يف هذا الزمن ،ماعدا اال�ستعرا�ضي منها.
ت�أملوا معي للحظات� ،أل�سنا بحاجة لأطباء
ومهند�سني ومعلمني ممن يع�شقون مهنتهم ؟
�أال مييل الكثريون منا �إلى مهن يظنون ب�أنها
�ستجلب املادة ؟ �ألي�سوا ه�ؤالء كرث يف جمتمعاتنا
والأغلبية منهم بال روح ليبدعوا ؟ �أل�سنا بحاجة
�إلى �أدباء وممثلني وريا�ضيني يلهمون املجتمع
؟ �ألي�ست �أج�سادنا بحاجة للتوازن ،و�أرواحنا
بحاجة للأحالم واال�ستقرار؟ � ...أت��رك لكم
اجلواب.

«مثل ناقوط احلب» ،قطرة قطرة تت�شكل حكومة عبد
املهدي  ،فبعد �أ�سابيع من اجلدل العقيم مت مترير
عدد من ال��وزراء� ،أبرزهم ق�صي ال�سهيل ونوري
الدليمي وعبد االمري احلمداين  ،بينما ظلت عقدة
فالح الفيا�ض للداخلية واملر�شح ال�سني للدفاع يف
املن�شار دون حل  ،و�سط جتاذب غريب بني القوى
ال�سيا�سية الفاعلة التي �أزعم انها حتتفظ بر�ؤية
وت�صور خمتلف لكل واحدة عن الأخرى  ،وهو ما
ينعك�س �سلبا على واقع العملية ال�سيا�سية وحتديات
املرحلة ال�صعبة التي مير بها العراق و�شعبه الذي
واجه عقودا من احلروب واحل�صارات واالحتالالت
والفو�ضى الأمنية وال�رصاعات الطائفية والقومية
مل جت��د حلوال ناجعة حتى اللحظة  ،وبقيت
�آثارها ماثلة وعميقة يف اجل�سد العراقي  ،ودفعنا
ثمن ًا باهظ ًا ب�سببها على ال�صعيد النف�سي وحجم
اخل�سارات وعدد ال�ضحايا واملهاجرين واملبتعدين
عن وطنهم و�أ�رسهم.
كنا ن�أمل �أن يتم الإعالن عن بقية �أ�سماء الوزراء
اجلدد لنعرب الى ال�ضفة الأخرى ويرى اجلميع حجم
م�س�ؤولياتهم وحتدياتهم  ،خا�صة و�أن ملفات عديدة
معطلة ا�ستثمارية وخدمية ودي��ون وا�ستحقاقات
داخلية وخارجية يف ظروف �إقليمية ودولية معقدة
تتطلب حكومة واعية ونا�ضجة وقادرة على العطاء
 ،وتلبية حاجات النا�س ،فلي�س معقو ًال �أن ت�ستمر
الأمور على حالها الراهن برغم كل هذه املعاناة
وال�سنني والهدر يف الأم��وال ،فلم ن�ستطع جتاوز
�أزماتنا حتى اللحظة  ،ومل نكن قادرين على تلبية
مطالب �شعبنا امل�رشوعة يف الكرامة والعي�ش
الالئق املحرتم.
وال�س�ؤال امل�رشوع� :أين نحن من بقية العامل الذي
يتقدمنا ب�سنني �ضوئية كبرية؟ حتى �أن البع�ض
يقول �إن اليابان تعي�ش يف العام  3018ولي�س يف
 ،2018ولو قارنا بني اليابان والعراق ف�أعتقد ان
العراق يعي�ش اليوم يف و�ضع رمبا كان ال�سومريون
والأكديون والآ�شوريون يف حال �أح�سن منه بكثري،
خا�صة و�أنهم اكت�شفوا العربة وال��ورق والكتابة
والريا�ضيات وبنوا القالع والأب���راج ،و�أ�س�سوا
ملنظومات ري حديثة وطرق نقل ممتازة يف حينه
و�سلحوا جيو�شهم على �أمت حال .
العراق اليوم مت�أخر جدا ويعي�ش �أزمة خانقة  ،و�سط
ٍ
ترد يف واقعه ال�سيا�سي وغياب الإلهام عن �سيا�سييه
الذين يتحدثون يف التجارة �أكرث من حديثهم يف
ال�سيا�سة  ،وهم كالباعة املتجولني الذين يبحثون
عن الربح ال�رسيع وت�سويق ب�ضاعتهم ب�أي طريقة
كانت دون النظر �إلى العواقب والنتائج وانعكا�سات
ذل��ك على الواقع املعا�شي وم��ا يتحمله النا�س
من عذابات وبالءات  ،فال توجد طرق حديثة وال
منظومات �رصف �صحي متطورة وال كهرباء وال مياه
�رشب �صحية وال م�ست�شفيات وال منظومة ات�صاالت
مهنية وال مدار�س تربوية حقيقية  ،ونحن رهن
لل�رشكات الفا�سدة واملقاولني وامل�صارف الربحية
التي تنهب املال العام  ،ونحن نعاين من الأوبئة
والأمرا�ض  ،وتنعدم الزراعة وال�صناعة ونعتمد يف
طعامنا و�رشابنا على امل�ستورد من املزروعات من
اخل�رض والفواكه  ،ونعاين من تدخالت دول اجلوار
التي تريد للعراق �أن يكون �سوقا لب�ضاعتها و�ساحة
ملعاركها ،فهل يفهم �سيا�سيونا اللعبة.
فلي�س معقوال �أن ت�ستمر الأمور على حالها الراهن
برغم كل هذه املعاناة وال�سنني والهدر يف الأموال
 ،وحتما مل ن�ستطع جتاوز �أزماتنا ب�سبب �أفعال
�شياطني ال�سيا�سة يف العراق .

العراق

حمد عبداهلل السريع

أمجد الدهامات

Al_adwani_nayef@hotmail.com

aldhamat1@yahoo.com

العسكريون «البدون» المحالون للتقاعد
يف حرب عام � 1967شاركت
الكويت يف الدفاع عن الدول
العربية بتواجد ق��وات من
جي�شها على احلدود الأردنية
وال�سورية كما �شاركت قوات
من اجلي�ش الكويتي يف الدفاع
عن احلدود امل�رصية واحلدود
ال�����س��وري��ة يف ع���اك 1973
وكان لها دور بارز يف حرب
اال�ستنزاف ب�صحراء �سيناء.
الع�سكريون امل�شاركون يف
تلك احل��روب من «البدون» او
ال��ع��رب م��ن اجلي�ش الكويتي
منحتهم احل��ك��وم��ة اجلن�سية
الكويتية بعد تقاعدهم تقديرا
لواجباتهم يف الدفاع عن الوطن
العربي وكانت بادرة رائعة من
احلكومة الكويتية يف تقدير
الع�سكريني الذين خدموا حتت
راية العلم الكويتي.
اليوم هناك م�شكلة مل تتخذ
احلكومة حتى االن اجراء بها
رغم �أهميتها وتتمثل يف اجلنود
املتقاعدين من «البدون» ممن
�شاركوا بالدفاع ع��ن ار�ض

الكويت بتاريخ 1990 /8/2
�ضد الغزو العراقي ونحدد
هنا فقط من �شارك بالدفاع
عن ار���ض الوطن يوم الغزو
ال��ع��راق��ي وع��دده��م م��ا بني
« »800 – 700وا�سما�ؤهم
م��وج��ودة بك�شوفات جاهزة
لدى �ضباطهم �سواء من هم يف
الوظيفة او تقاعدوا.
ومن ي�س�أل :ملاذا هذا العدد
فقط؟ ف�إننا نو�ضح ان هذا
العدد هو من �شارك يف الدفاع
عن الكويت بتاريخ  8/2وهم
من دخل مع القوات الكويتية
يف حترير الكويت بتاريخ
 2/24رغم ان هناك من �شاركوا
الدفاع عن الكويت بتاريخ
 8/2ولكنهم ان�سحبوا بعد ذلك
ومل ي�شاركوا بالدخول مع
القوات لتحرير الكويت كما
ان هناك جنودا من «البدون»
�شاركوا يف حترير الكويت
 2/24ولكنهم مل ي�شاركوا يف
الدفاع عن الكويت بتاريخ
.8/2

انسحاب النواب من أحزابهم وفق نظرية االختيار العام
ان�سحاب النواب من احزابهم هو مو�ضوع جديل تنق�سم الآراء
حوله ،فهناك َمن يرف�ضه ويعتربه خمادعة وخيانة للمبادئ
وعدم وفاء للحزب الذي كان ال�سبب الأ�سا�سي بفوز النائب
مبقعده الربملاين.
بينما �آخرون يعتربنه ت�رصف ًا �صحيح ًا ومن حقوق النائب،
خا�صة يف حالة اخلالف حول طريقة �إدارة احلزب �أو انحراف
عن مبادئه �أو عدم الر�ضا عن �سيا�ساته ،وي�ستدلون على
ذلك بحاالت كثرية ح�صلت يف الدول الدميقراطية ولأ�سباب
متعددة ومت التعامل معها ب�شكل طبيعي ج��داً ،و�آخرها
ان�سحاب النائب «فيليب يل» من حزب املحافظني احلاكم
وان�ضمامه حلزب الدميقراطيني الأحرار املعار�ض لرف�ضه
�سيا�سة رئي�س الوزراء «بوري�س جون�سون» اخلا�صة بخروج
بريطانيا من االحت��اد الأوروب���ي رغ��م �أن��ه ع�ضو باحلزب
منذ «� »27سنة ،ويف �أمريكا ترك النائب «جا�سنت �أما�ش»
حزبه اجلمهوري احتجاج ًا على �سيا�سات الرئي�س «دونالد
ترامب» ،بل املفارقة �أن النائب الأ�سرتايل «فرازير انينج»
ا�ستقال من حزبه بعد دقائق فقط من �إدائه اليمني الد�ستورية
يف الربملان خلالفه مع رئي�سة احلزب.
بل الأخطر عندما ي�ؤدي ان�سحاب النواب �إلى فقدان حزبهم
�أغلبيته الربملانية وبالتايل �سقوط حكومتهم ،كما ح�صل يف
تركيا عندما ان�سحب « »6نواب من حزب الي�سار الدميقراطي
احلاكم ما �أج�بر رئي�س ال���وزراء «بولند �أج��اوي��د» على
اال�ستقالة عام « ،»2002وكذلك يف اليونان عام «»2011
حيث ا�ستقال رئي�س الوزراء «جورج باباندريو» عندما مل
ت�صوت نائبتان من حزبه على منحه الثقة لرف�ضهما فكرة
اجراء ا�ستفتاء على اخلطة الأوروبية مل�ساعدة اليونان.
لكن «نظرية االختيار العام» لها وجهة نظر �أخرى:
بالأ�صل �أن نظرية االختيار العام «»Public Choice Theory

هي نظرية اقت�صادية لكن يتم ا�ستخدام �آلياتها يف حتليل
�سلوكيات ال�سيا�سيني.
�إذ من خاللها يتم حتليل دواف��ع النا�س املتواجدين يف
الأ�سواق �سواء كانوا جتار ًا �أو عما ً
م�ستهلكني ،فالعلماء
ال �أو
َ
الدار�سون ل�سلوك ه�ؤالء النا�س يفرت�ضون �أن الدافع الأ�سا�سي
لهم هو حتقيق م�صاحلهم ال�شخ�صية البحتة حتى لو كانوا
يدعون �أن �أفعالهم يف الأ�سواق هي من �أجل م�صلحة الآخرين
ّ
وخدمتهم.
وبتطبيقها على العمل ال�سيا�سي جند �أن ت�رصفات ال�سيا�سيني
هي ملنفعتهم ال�شخ�صية ،بل حتى امل�صوتني ينتخبون
�أ�شخا�ص ًا بعينهم ليقدموا لهم اخلدمات ،رغم �أن اجلميع
«�سيا�سيني وم�صوتني» يعلنون �أن عملهم لل�صالح العام،
لكنهم باحلقيقة يوا�صلون االهتمام مب�صاحلهم ويحاولون
زيادة منفعتهم الذاتية ال غري ،وهذا لي�س ذم ًا لأحد بقدر
ما هو تو�صيف وحتليل لواقع ح��ال� ،أنها براغماتية
�رصفة ،وهذا هو واقع العمل ال�سيا�سي بعيد ًا عن املثاليات
وال�شعارات.
فقد �أثبتت التجارب �أن ال�سيا�سيني يت�رصفون بنف�س طريقة
الفاعلني االقت�صاديني «منتجني وعاملني وم�ستهلكني» يف
الأ�سواق� ،أنهم يعملون على تعظيم فوائدهم الذاتية املح�ضة
بغ�ض النظر عن ال�شعارات الرباقة التي يرفعونها حول
خدمة النا�س ورعاية م�صاحلهم.
�إذن ،وفق هذه النظرية� ،أن النائب عندما ي�شعر �أن م�صلحته
ال�شخ�صية ال تتطابق مع م�صلحة حزبه ف�أنه ين�سحب منه،
رغم �أنه يحاول تربير وجتميل هذه الإ�ستقالة وتعليلها
بامل�صلحة العامة.
يف احلقيقة �أنه يحاول جتربة طريق �آخر للفوز يف االنتخابات
املقبلة.

