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الدميوقراطية التي تهدف إلى االستهالك اإلعالمي، 
والت���ي تتكئ فقط على الذراع السياس���ية، هي 
دميوقراطية ذات بريق يخطف األبصار فقط، لكنه 

ال يحقق الغاية العميقة من هذا املصطلح. 
وهذا النوع من الدميوقراطية يكون في الغالب 
أحادي اجلانب، أي أنه سياسي فقط ال اجتماعي. 
وهو أكثر أجساد العمل السياسي هشاشة، ألنه 
في غياب اإلعالم أو غفلته ستختبئ الدميوقراطية 
عن أعني الناس، وال تظهر إال في مناسبة إعالمية 

عاملية جديدة.
لذلك فإن ما مينح الدميوقراطية مصداقيتها 
هو اقترانها بالدميوقراطية االجتماعية، عند ذلك 

نتأكد من أنها جدية، وليست للتنظير.
وميكن الدخول إلى باحة املوضوع من بوابة 
الفيلسوف السويس���ري الذي عاش في فرنسا 
جان جاك روسو، حيث يرى ان »الدميوقراطية 
االجتماعية تهتم بتحسني أوضاع املواطن املادية، 
عن طريق مبدأ العدالة االجتماعية من حيث توزيع 
خيرات البلد على كل املواطنني ألن للمواطن حقا 
شرعيا بنصيب عادل منها. فاملساواة بني األفراد 
في املجتمعات املنظمة تستند بشكل أساسي الى 
هذه العدالة االجتماعية، فأفراد الشعب املنبوذون 
والفقراء وقليلو الثقافة ال ميكن أن يس���اهموا 
بش���كل جدي في احلياة السياسية التي تتطلب 
معرفة بأمور الدولة وتسييرها وأمور السلطة 
ومداخالتها، أولويات هؤالء الناس هي لقمة العيش 

وليست السياسة«.
وجند أن فكرة روسو جديرة باالحتفاء، فهي 
تنطبق على عاملنا الي���وم بل تكاد تكون قيلت 
قبل س���اعات.. ويندرج حتت هذا املفهوم أيضا 
مبدأ تكافؤ الفرص. وكل هذا ينعكس نفسيا على 
اإلنسان، ويجعله يشعر بالغنب والظلم، وبالتالي 
يؤدي به الى أن يكون سلبيا وغير منتج بالشكل 

األمثل لإلنتاج.
وتقع مسؤولية إيجاد الدميوقراطية السياسية 
على عاتق السلطة السياسية، الن األمر يتعلق 
أيضا مبفاهيم اقتصادية تعنى برأس املال اخلاص 
الذي يهمه جيوب الن���اس ال عقولها، وال يفكر 
في تنميتها إال مبقدار ما حتقق هذه التنمية في 

نشاط اإلنسان لزيادة رأس املال.
لذلك يعتبر بعض املفكرين أن الدميوقراطية 
السياسية وس���يلة للوصول الى الدميوقراطية 
االجتماعية أي ان األولى في خدمة الثانية وليس 
العكس، واال فستكون الدميوقراطية حسب اعتقاد 
املفكر املغربي الراحل د.عابد اجلابري »دميوقراطية 
الال دميوقراطية« في العالم العربي اليوم تعني 
الدميوقراطية أوال احلرية السياس���ية ليتمكن 
املواطنون من أداء واجبهم االنتخابي، وتعني ثانيا 
احلرية االقتصادية الليبرالية ليتمكن كل شخص، 
حقيقي أو معنوي من القيام بنشاطه االقتصادي 
حسب وسائله وإمكانياته، دون أي حتديد ملجال 
حريته وتصرفه، ودون أي توجيه من أي جانب 
من جوانب هذا النشاط. والنتيجة احلتمية لهذا 
النوع من الدميوقراطية ه���ي الالدميوقراطية، 
ذلك ألن احلرية السياسية واحلرية االقتصادية 

هما حرية حقا«.
nasser@behbehani.info

»ديموقراطية الالديموقراطية«!

د.ناصر بهبهاني

نوافذ
حسرة أصابتني وأنا أشاهد تلهف 
الشباب الكويتي ملشاهدة نهائيات 
كأس العالم.. فهؤالء الشباب احملبون 
للرياضة هم الشباب أنفسهم املهددة 
رياضتهم باإليقاف كل أسبوع من 
الدولية والس���بب  قبل االحتادات 
خالف بني مجموعة ال يتعدى عددهم 
أصابع اليد الواحدة، وتبون رياضة 
زمان؟ رجعوا رجال رياضة زمان.
> > >

ألم أحس به كلما سمعت التهديد والوعيد من قبل قياديي 
وزارة الكهرباء واملاء باحتمال انقطاع الكهرباء واملاء، وأخشى 
أن يصل األم���ر إلى الهواء وأنا ببلد مث���ل الكويت يقرض 
العالم كله ويشتري للدول مولدات كهرباء حملطاتهم وينشئ 
محطات للمياه، بينم���ا الكويت، هذا البلد الصغير اجلميل 
الغني، تعاني من مش���كالت كثيرة ومس���تمرة في خدمات 
املاء والكهرباء به وأقول للمسؤولني في الصندوق الكويتي 
للتنمية ي���ا جماعة اعتبروا الكويت رواندا أو موزمبيق أو 

حتى لبنان.
> > >

شكر وتقدير لألخ وزير الداخلية 
على إدخاله الشرطة النسائية في 
الس���لك العسكري، وش���كرا على 
وضعهن في األسواق واملوالت ولكن 
أمتنى عليه أن يختار املؤهل األعلى 
كاجلامعي كبداية النخراط املرأة في 
السلك العسكري بشكل عام وليس اختيار املؤهالت املتوسطة 
او الثانوية كما أقترح عليه قبول من هن فوق سن الثالثني 
كبداية وليس اختيار بنات صغار بالس���ن.. فنحن أيضا يا 

معالي الوزير بالكويت ولسنا في شيكاغو.
> > >

من الفرية: كتبنا عن استقاالت اإلخوة في جلنة »احلكومة 
مول« وعلى رأس���هم الشيخ عبداهلل اإلبراهيم الصباح ولم 
جند توضيحا لسبب هذه االستقالة ال من وزير املواصالت 

وال من وكيل الوزارة.. وللحديث بقية.
reemw25@hotmail.com

وزارتا األوق����اف والداخلية اآلن 
في س����بات عميق عن بعض الذين 
املادية  الدين ألهدافهم  يس����تغلون 
وشهواتهم اجلنسية، وأنا ال أقصد 
الكل إال من رح����م اهلل، ألن ظاهرة 
الدخالء على الرقية الشرعية انتشرت 
وبصورة سلبية الفتة للنظر، حيث 
جند من يدعون مقدرتهم على العالج 

بالرقية الشرعية ازدادت أعدادهم لزيادة أعداد املرضى النفسيني 
ومرضى القلوب، رغم أن هؤالء املدعني هم في األساس بعيدون 
كل البعد عن الدين الذي يجعلونه ستارا لطمعهم وجشعهم 
وابتزازهم، خاصة أنهم يجدون زبائن دائمني هاربني من مواجهة 
واقعهم راغبني في إلقاء اللوم على اآلخرين دائما لعدم رغبتهم 
في تصحيح أوضاعهم، وه����ؤالء الزبائن غالبيتهم العظمى 
من النساء وجندهم لألسف مثقفني وأصحاب شهادات عليا، 
وتسبب انتشار هذه الظاهرة في السنوات اخلمس األخيرة 
في الكثير من املشكالت لدى املئات من األسر وقطع لألرحام 
وتدمير للبيوت وجرائم عنف مت التكتم عليها أو حفظها في 
مخافر الشرطة، وهذا كله ساهم في متزيق النسيج االجتماعي 
لألسرة الكويتية، لذلك لدي عدة أسئلة لوزير األوقاف أمتنى 

أن يجيب عنها مع أنني اشك في ذلك:
1( ما رأي الش����رع في امتهان الرقية كعمل أساسي وطلب 
األجرة مقدما بأسعار محددة وخيالية حيث متوسط رسوم 
الدخول 5 دنانير للجلسات اجلماعية، و15 دينارا للجلسات 

الفردية؟
2( ما رأي الش����رع في القراءة على املاء والزيت والعسل 
والبخور والفازلني والفكس ومزيل العرق وأدوات التجميل 
وغيرها وبيعها بأسعار خيالية؟ وهل لقراءتهم على كل هذه 

املواد تأثير وفائدة في العالج؟
3( ما رأي الشرع في تفسير األحالم حسب أهواء احملتلم 
واالدعاء بأن ما يحلم به هو رؤيا تدله على الش����خص الذي 
س����حره علما بأن هذه املمارسة أدت إلى قطع األرحام وزرع 

الفتنة بني الناس ودمار كثير من األسر؟ 
4( ما رأي الش����رع في طريقة التخيل والتي ابتدعها كثير 
من مدع����ي الرقية حيث يطلبون من املريض إغماض عينيه 
أثناء القراءة عليه وتخيل الش����خص الذي س����حره وكيف؟ 
ويس����تندون في ذلك إلى قول الرس����ول في حديثه الشريف 

»من تتهمون»!
5( ما رأي الشرع فيمن يؤكد من مدعي الرقية أن الشخص 
الذي أمامه مسحور؟ هل يوجد من األدلة الشرعية ما يثبت 

تأكيدهم للمرضى بأنهم مسحورون استنزافا للمال؟ 
6( ما رأي الشرع في استنطاق اجلن والتحدث معه وسؤاله 
عمن س����حر هذا املريض ومكان السحر وتصديقه وتشجيع 
املريض وأسرته على تصديق ذلك حيث يبدأ بكورسات العالج 
مع املريض والذي يستنزف الكثير من أموالهم علما بأن هذه 
املمارسة أدت إلى ظلم شديد ملن اتهموهم وقطع األرحام وزرع 

الفتنة بني الناس ودمار كثير من األسر؟ 
7( ما رأي الش����رع فيمن يتهمون الناس جزافا بناء على 
أحالمهم واس����تنطاق اجلن إن كان هن����اك جن وعلى طريقة 

التخيل؟ ومباذا تنصحونهم؟
8( ما رأي الشرع في ممارسة كثير 
من مدعي الرقية باس����تنطاق اجلن 
ودعوته لإلس����الم ملدة قد تصل إلى 
أشهر حتى يس����لم ويخبرهم باسم 

من سحر ومكان سحره؟
9( ما رأي الشرع في زعم هؤالء 
املدعني للرقية بأن الس����حر ينتقل 
بالعدوى للزوج عن طريق العالقة الزوجية ولألبناء الذين 
ولدوا بعد الس����حر عن طريق الدم أي في اجلينات وما هذه 
احليلة إال طريقة ليستنزف بها األموال حيث يقرأ على األسرة 
كلها ويبيع عليه����م كل منتجاته ما يزيد من ثرائه؟ وللعلم 

كثير من الناس يصدقونه.
10( ما رأي الشرع في بعض ممارسات هؤالء املرضى الذين 
يؤذون من يتهمون ويسبونهم ويهددونهم سواء باالتصال 
هاتفيا أو بإرس����ال مسچات ويدعون أن اجلن الذي فيهم هو 
من يفعل ذلك تهربا من مسؤوليتهم جتاه ذلك علما بأن كثيرا 

من الناس يصدق هذا الفعل؟
11( ما رأي الش����رع في اس����تخدام كثير من مدعي الرقية 

للصعق الكهربائي لتهدئة املريض وحرق اجلن وطرده؟
12( ما رأي الش����رع في أن اإلنسان يتلبسه أكثر من جن؟ 
حي����ث دأب الكثير من مدعي الرقية على إقناع املرضى بذلك 
فكل جلسة يطردون واحدا، فهذا يهودي وآخر مسيحي وغيره 
من السيناريوهات التي يتفننون في تأليفها إلبقاء املريض 

حتت سيطرتهم ضمانا لسيولة األموال؟
13( ما رأي الش����رع في البخور الذي يبيعه مدعو الرقية 
وهو ننت الرائحة إلخ����راج اجلن من البيت ويحددون موعد 

التبخير بعد صالة الفجر واملغرب أو بدون حتديد؟
14( ما رأي الشرع في ملس مدعي الرقية أجساد النساء بدعوى 

العالج واستقبالهم في جلسات فردية بدون محارم؟
15( ما رأي الش����رع في إحدى املمارسات العجيبة لبعض 
مدعي الرقية، حيث يجعلون من ترغب من النساء في الغسول 
باملاء والسدر أمامهم مبالبسها الشرعية وهم الذين يصبون 
الغسول عليها ويقرأون حتى يكون التأثير أكبر، كما يدعون 
ويطلبون ممن ترغب وض����ع أيديهم على مكان األلم ليكون 

أبلغ وأقوى في العالج وطبعا بسعر خيالي؟!
وستكون لي وقفه مع رد وزارة األوقاف، وسكوت وزارة 
الداخلية عن هؤالء املرتزقة، وفي النهاية أشكر القائمني على 
حملة »حسبنا« التي أنشئت في 21 مارس 2010، نظرا النتشار 
العديد من الظواهر االجتماعية الدخيلة السلبية على مجتمعنا 
والتي أدت إلى متزيق النسيج األسري واملجتمعي بقوة مما 
يحتاج إلى تس����ليط الضوء عليها واملساهمة في عالج تلك 
الظواهر بالطرق املتاحة. والقائمون على تلك احلملة مجموعة 
أهلية حتب الكويت تضم مجموعة من الناشطني االجتماعيني 
السابقني والشخصيات  واإلس����الميني واإلعالميني والنواب 
العامة املهتمة بالش����أن الكويتي العام في املجاالت النفسية 
واالجتماعية واألسرية والتربوية وفقكم اهلل ملا يحبه ويرضاه، 

وال أقصد إال اإلصالح واهلل من وراء القصد. 
Al-aloush2007@hotmail.com

حسرة.. 
ألم.. وشكر!

ريم الوقيان

ريميات

لماذا »األوقاف« و»الداخلية« 
في سبات عميق؟

مشاري محمد العلوش

رأي

دعوني أقل: إنني أحتدث عن »س���لفيي« 
و»ليبراليي« السعودية، ودعوني أقل أيضا: إن 
مصطلح »الليبرالية« و»السلفية« أصبح من 
املصطلحات الهالمية، فكثيرون يدعون أنهم 
سلفيون، ومثلهم من يدعي الليبرالية، ولكن 
جمعا من هؤالء وأولئك إذا وضعته على احملك 
ال جتده سلفيا وال ليبراليا باملعنى احلقيقي 

الذي قام عليه ذلك املصطلح باألساس.
جمع من الليبراليني في عموم العالم العربي، 
ومنهم السعوديون أبعد ما يكونون عن الفكر 
الليبرالي القائم على متجيد احلرية للجميع، 
معظمهم اقرب ش���يء إلى احلكام ش���رط أن 
يسهلوا لهم كل الشهوات فإن لم يفعلوا ذلك 
فهم ضدهم على طول اخلط، وكذلك رأينا في 
اآلونة األخيرة ان عددا من »عتاة« السلفيني 
في السعودية انقلبوا على سلفيتهم وحاربوا 
املب���ادئ التي كانوا ين���ادون بها، وأصبحوا 
يحاربون الس���لفيني زمالءهم القدامى الذين 

كانوا معهم جنبا الى جنب.
س���أكتفي بإيراد عدد محدود من الشواهد 
يتفق مع طبيعة املقال األسبوعي في صحيفة 
يومية وإال فالشواهد كثيرة، منها: فتوى الشيخ 
عادل الكلباني، الذي أب���اح فيها الغناء بكل 
أنواعه، بل وذه���ب أبعد من ذلك عندما قال: 
إنه لو كان يستطيع الغناء لفعل، تخيل شكل 

الكلباني وهو يغني.
الش���يخ الكلباني س���بق أن أفتى بحرمة 
الغناء في إحدى خطبه وشنع على املغنني، 
ولست أدري من تغير اآلن: الكلباني أم حكم 

الغناء؟!
الش���يخ الكلباني س���لفي له مكانته لكنه 
خرج على سلفيته القدمية، حمل عليه جمع 
من »السلفيني« كان من أشهرهم الشيخ صالح 
الفوزان عضو هيئة كبار العلماء، وقد أفتى 

بعدم جواز الصالة خلف من يبيح الغناء.
فتوى الكلباني أدخلت السرور على قلوب 
جمع من الليبراليني ال ألنهم يبحثون عن هذه 
الفتوى ليس���معوا الغناء، بل ألنهم وجدوا 
فيها فرصة جيدة لضرب السلفيني بعضهم 

ببعض.
فكتبوا ميجدونها ويحملون على منتقديها 
باعتبارها »رأيا« ال يجوز مصادرته مهما كان 
نوع االختالف نحوه، طبعا هم ال يقولون مثل 
ه���ذا الكالم اذا كان هناك اي رأي ال يعجبهم، 
فهو هنا فتوى تثير الفتنة يجب اخماده بكل 
الوسائل ولتذهب احلريات التي ينادون بها 

الى اجلحيم.
بعض الس���لفيني القدام���ى � كما يصفهم 
زمالؤهم � دخلوا على خط الصراع متضامنني 
� إلى حد ما � مع الليبراليني � ألسباب كثيرة  
من هؤالء الشيخ عبداحملسن العبيكان الذي 
كان واحدا من ابرز السلفيني، هذا الشيخ انتقد 
بشدة فتوى الفوزان وأكد صحة الصالة خلف 
من يجتهد ويخطئ، بل رأى صحتها خلف من 

يزني أو يسكر.
الشيخ العبيكان سبق أن أفتى بجواز إرضاع 
الكبير، هذه الفتوى كانت مثار س���خرية من 
البعض وانتقاد من سلفيني آخرين اكدوا بطالنها 
وانها شاذة، وطالب بعضهم )الشيخ عبدالرحمن 
السديس إمام وخطيب احلرم املكي( بإسكات 
من يفتي بذلك، هذا الكالم أغاظ العبيكان مما 
جعله يقول بضرورة عزل أئمة احلرمني الذين 
يناقشون الفتاوى في خطب اجلمعة أي عزل 

من ينتقده في هذه اخلطب.
قبل ذلك أباح الشيخ العبيكان الذهاب الى 
الس���احر بهدف فك الس���حر وهذه الفتوى � 
ايضا � حمل عليها س���لفيون كثر مبن فيهم 
مفتي اململكة، لكن العبيكان مازال مصرا على 

فتواه.
فتوى االختالط هي األخرى أظهرت حجم 
االختالف بني دعاة السلفية، كما اظهرت كيف 
يستغل دعاة الليبرالية هذه الفتاوى في إضعاف 
اجلميع، وكيف يضربون عرض احلائط بكل 

دعاواهم في سبيل الدعوة ملا يحبون.
يبدو لي ان املؤسس���ة الرس���مية لإلفتاء 
أصبحت عاجزة عن منع او تقليل هذا االختالف 
بني دعاة السلفية، بل االختالف كبير بني فتاواها 
وتلك الفتاوى التي خرج بها السلفيون اجلدد 
والتي تتصادم مع ما تفتي به، وقد علمت انها 
تفكر جديا في تعيني عدد من الذين يتولون 
االفتاء في جميع مناطق اململكة لكن هذا احلل لن 
يفيد ابدا ما لم يكن هناك نظام واضح وصارم 

يحدد طبيعة الفتوى وطبيعة املفتي.
اسئلة كثيرة تدور في أذهان الشباب اتباع 
السلفيني املتحولني، فهل كان هؤالء سابقا جهلة 
عندما كانوا يحرمون باملطلق شيئا � معينا 
� ثم اصبحوا حاليا يرونه حالال ال شيء فيه 
ام ان هناك مصالح اخرى التفت اليها اولئك 

السلفيون.
على أية حال صراع السلفيني في السعودية 
اصبح واضحا، لكنه مثير لكثير من التساؤالت، 
سلفيون تنويريون وس���لفيون اصوليون، 
صفات يطلقها الليبراليون وهم يصفقون لهذا 
الصراع الذي يريحهم كثيرا ويسعدهم ألنه 
يقربهم من اهدافهم ولتذهب املبادئ بعيدا فهي 

ال حتقق لهم الكثير واحيانا حتى القليل.
malharfi@hotmail.com

»السلفيون« يتصارعون 
و»الليبراليون« يصفقون

د.محمد علي أحمد الهرفي
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