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فهد الحجي

اإلمارات.. 
دروس في احلياة
أرفع الغترة والعقال 

والقحفية أيضا لدولة 
االمارات العربية املتحدة 

الشقيقة، تقديرا جلهودها 
في مكافحة االرهاب 

والشغب، والضرب بيد 
من حديد على من يعبث 

بأمن البالد، أو يعيث فيها 
فسادا.

هذه الدولة تعطي دروسا 
للعالم كله في كيفية 
احملافظة على األمن، 

ونشر األمان واالطمئنان 
في نفوس املواطنني 
واملقيمني، وتطبيق 

القانون بحزم وصرامة، ال 
مكان فيه لواسطة أو تأثير 

أو ضغوط، فمصلحة 
البالد فوق كل االعتبارات 

واملصالح واحلسابات.
ولألمانة والتاريخ، نشيد 
هنا بدور الشيخ محمد 
بن زايد آل نهيان ولي 

عهد أبوظبي الذي يطبق 
سياسة ذكية وفاعلة وهي 
سياسة العصا واجلزرة، 

فالعصا ملن يخالف 
القانون، مهما عال شأنه 
وعظم نفوذه، فال كلمة 

ألحد فوق كلمة القانون، 
وال مصلحة تعلو على 

مصلحة الوطن والشعب.
وقد أدرك الناس في 

االمارات هذه احلقيقة 
وصاروا يتصرفون على 
أساسها، فال أحد يجرؤ 
على جتاوز القانون ألنه 
يدرك يقينا أن العقوبة 
تنتظره، وال أحد ميكنه 
إنقاذه منها، لذلك فإن 
القانون في االمارات 

يكتسب هيبة ال ميكن 
ألحد أن يتعدى عليه.

محمد بن زايد، صاحب 
االيادي البيضاء في 

مختلف املجاالت 
االنسانية، يفتح أبواب 

مكتبه وديوانه الستقبال 
الناس جميعا، يستمع الى 

ذي شكوى، وينتصر 
للمظلوم ويساند 

الضعيف ويردع الظالم 
مهما كان منصبه رفيعا، 

ما جعل املسؤولني 
يفكرون ألف مرة قبل أن 

يتخذوا قرارا ما، خوفا من 
أن يظلموا أحدا أو  يعتدوا 

على حقوق اآلخرين.
وال بد هنا من االشادة 

أيضا بجهود قائد شرطة 
دبي ضاحي خلفان الذي 

ميثل الناصر احلقيقي 
للنظام والقانون، والذي 

يحسب املجرمون له ألف 
حساب، حتى صارت دبي 
عصية على من تسول له 
نفسه ارتكاب جرمية أو 
جناية أو أي فعل يحرمه 

القانون.
هذا التميز االماراتي في 

احلفاظ على هيبة القانون 
يعطي لآلخرين أمال في 

أن يطبقوا هذا املبدأ، 
ويسيروا على الطريق 

فليس ذلك صعبا، مادامت 
هناك إرادة حقيقية 

لتطبيق القانون، ومادام 
هناك عزم وتصميم على 
ردع كل من يعتدي على 

حريات اآلخرين.
شكرا يا أشقاءنا في 

االمارات، فقد أصبحتم 
منوذجا مشرفا في هذا 

العالم.

mw514@hotmail.com

bodalal@me.com
bodalal@hotmail.com

فوق احلزام

د.محمد القزويني

محمد هالل الخالدي

روي أن رسول اهلل صلى اهلل عليه 
وآله وجد على باب ابنته فاطمة 
ستارة فلم يدخل البيت كعادته، 

وحني علمت الزهراء بذلك نزعت 
الستارة عن الباب وأرسلتها ألبيها 

عليه الصالة والسالم، طالبة 
التصدق بها، فقال صلى اهلل عليه 

وآله »فعلت فداها أبوها« وهذه 
الكلمة سواء قيلت في هذا املورد 

أو غيره فإنها تدل على عمق 
االرتباط الروحي بني سيدة نساء 

العاملني وأبيها املصطفى األمني، وهو 
غير االرتباط العاطفي الناشئ من 

القرابة، فالزهراء سالم اهلل عليها من 
أقدر الناس على فهم نفسية أبيها 
ومدلوالت حركاته وإشاراته وهي 
في سلوكها تريد أن تبرز ما يريد 

أبوها قوله للناس من غير جهل منها 
مبا ينبغي أن تفعله أو تعمد سلوكا 

غير الئق، ومن هنا أعطيت ذلك 
اللقب اخلالد »سيدة نساء العاملني« 

وقرنت محبتها ورضاها برضا 
الرسول املصطفى صلى اهلل عليه 

وآله وسلم.
ومما يؤسف له أنه لم يتح للمسلمني 

معرفة تفاصيل حياة الزهراء 

ودورها الذي اضطلعت به سواء في 
نصرة أبيها أو في بيتها الزوجي 

أو في نصرتها لزوجها وال يعرف 
الناس إال قليال عن حياة هذه املرأة 
العظيمة، وكيف حازت تلك الدرجة 

العظيمة فهل جند من الباحثني 
والكتاب من يجلي لنا الغموض عن 

السر في تلك األقوال وما األدوار 
التي لعبتها الزهراء تلك احلورية 

اإلنسية في احلياة اإلسالمية وبأي 
شيء استحقت أن تكون قدوة 

للناس وكيف ميكن أن تقتدي بها 
النساء؟.

احلراك االجتماعي )Social Mobility( هو 
االنتقال من مكانة اجتماعية أو مستوى 

معيشي أو اقتصادي أو سكني أو ثقافي 
معني إلى مكانة أخرى، إما لألعلى )أي 
من مكانة اجتماعية متدنية إلى مكانة 

أعلى( وإما لألسفل.
في كل مجتمع هناك »ترتيب تسلسلي« 

في مختلف املجاالت االجتماعية.
في الوضع االقتصادي هناك فقراء 

ومتوسطو دخل وأغنياء وفاحشو الثراء، 
في املكانة االجتماعية هناك نبالء أو 

أشراف أو سادة وطبقة وسطى وطبقة 
دنيا ومسحوقون ومنبوذون، في الدين 

هناك عامة الناس وخواص الناس ورجال 
دين أو رجال كهنوت، في مكان االقامة 
أو السكن هناك سكان الريف وسكان 
البادية وسكان املدن أو احلضر، وفي 

الثقافة هناك متعلمون وأنصاف متعلمني 
وجهلة.. الخ.

احلراك االجتماعي باختصار يعني 
االنتقال من وضع اجتماعي إلى وضع 

آخر صعودا أو هبوطا.
>>>

 )Social Movements( احلركات االجتماعية
هي مجموعة األفعال أو اجلهود 

التي يقوم بها عدد من األشخاص 
من أجل حتقيق هدف أو مجموعة 
أهداف مشتركة، وهي تختلف عن 
األحزاب من حيث التنظيم الرسمي 

وانتساب األعضاء والدميومة، 
فاحلركات االجتماعية تكون مؤقتة 

وجتمع أشخاصا من مختلف التيارات 
واالجتاهات الفكرية، وترتبط فقط 

بتحقيق األهداف، فتنشأ من أجل مهمة 
محددة وتنتهي بانتهائها.
>>>

علميا، ما يحدث في الكويت هو »حركة 
اجتماعية« وليس »حراك«، واحلركات 

االجتماعية قد تكون سياسية، وقد توجه 
نحو أي نظام من النظم االجتماعية 

األخرى، فقد تكون حركة تصحيح في 
نظام اقتصادي فاشل، أو حركة اصالح 

سياسي لنظام غير مستقر، أو حركة 
اصالح تربوي أو ديني أو أي مجال 

آخر. والتاريخ عرف العديد من مناذج 
احلركات االجتماعية، بعضها تكلل 

بالنجاح وبعضها أصيب بالفشل.
من املهم أيضا التمييز بني احلركات 

االجتماعية وبني الثورات، والعامل 
احلاسم في التمييز بينهما يرتبط 

بأمرين، األول هو نوع التغيير، 
فيكون التغيير في الثورات شامال 

وجذريا )راديكالي(، بينما في احلركات 
يكون جزئيا وموجها نحو نظام أو 

مجال محدد، والثاني يتعلق بالوسائل 
املستخدمة، ففي الثورات عادة يكون 

العنف هو الوسيلة األبرز، بينما 
احلركات االجتماعية تعمل عادة ضمن 

القوانني والنظم املعمول بها. ولذلك 
من املهم أن تعي األنظمة احلاكمة أن 

احلركات االجتماعية قد تنتقل وتتحول 
من كونها حركة اجتماعية سلمية هدفها 

إصالح خلل بسيط في أحد النظم 
االجتماعية، إلى »ثورة« شاملة إذا ما 
طال أمدها ولم تتجاوب معها السلطة 

بصورة تخفف من حدتها ومتنع تراكم 
الغضب فيها ووصوله حلد االنفجار.

>>>
ال يوجد في أي علم من العلوم 

االجتماعية مصطلح »حراك سياسي« 
أو »حراك إعالمي« وغيرها من املفاهيم 

املضللة والتي تنم عن جهل كبير 
وخلط واضح في املفاهيم. واملسألة 

هنا ليست شكلية على االطالق، وهي 
أيضا ليست مجرد حرص على الدقة 
واالستخدام األمثل للمفاهيم العلمية، 

وإمنا تتجاوز ذلك إلى قضية أهم، وهي 
أن هذا اخللط الواضح في املفاهيم يدل 

بوضوح على أن من يتصدر »احلركة 
االجتماعية« احلالية في الكويت هم في 

الغالب من غير أهل العلم واالختصاص، 
وهذا يعني عدم وجود أي مشروع 

سياسي أو رؤية ملا ينبغي أن يكون، 
وإمنا املسألة برمتها مجرد ضيق وحنق 

من سوء إدارة الدولة وانتشار مظاهر 
الفساد فيها بكثرة وغياب واضح 

لتطبيق القانون أو الزدواجية املعايير 
عند تطبيقه، باختصار هي حالة غضب 
مبررة. أمر جيد أن يغضب الناس عند 

تفشي الفساد، لكنه أمر خطير أن يكون 
الغضب فوضويا بال أهداف واضحة 

وقيادات واعية تضبطه وتضمن احتواءه 
وعدم خروجه عن السيطرة.

فداها 
أبوها

بني احلركة 
و»احلراك«

باليراع

نظرات

شكرا يا صاحب السمو على عفوك السامي والكرمي 
وشكرا حلكام اإلمارات والسعودية والبحرين على 

عفوكم السامي والكرمي وإطالق سراح مئات املسجونني 
من جميع اجلنسيات، جزاكم اهلل خيرا وهذا ليس 

بالشيء الغريب عليكم فالعفو من شيم العظماء.
عندما قلت في السابق ايتها املنظمات احلقوقية دعينا 

وشأننا لم أقل هذه الكلمة من فراغ أو عنصرية أو تهكم 
بل من خالل مراقبة تصريحاتهم غير املنصفة فالحظنا 
تضارب تصريحاتهم فيما يحصل بالكويت والبحرين 

واإلمارات والسعودية وتدخلهم السافر في الشؤون 
الداخلية لهذه الدول بشكل غير حيادي ومنصف فعندما 

تقوم حكومات هذه الدول بتطبيق القانون على أتباع 
األحزاب وأكادميية التغيير ومن يتعدى بالقول أو الفعل 

بالتخريب واخلروج على النظام العام وترويع اآلمنني 
جند هذه املنظمات تخرج بتصريحات شجب بحق 
حكومات هذه الدول ومتجد اخلارجني على القانون 
بأسلوب مفبرك جتعلهم وكأنهم أبطال واحلكومات 

قمعية وهو مخالف للواقع وجندهم يحضرون لدعم 
هذه املسيرات واملظاهرات وفي الوقت نفسه لم نسمع 
لهذه املنظمات تصريحات مماثلة عن احلكومات التابعة 

لألحزاب القمعية عندما تقوم بفرض قوانني متنع 
املظاهرات واملسيرات وقوانني تقلص احلريات وأيضا 

باملقابل لم نسمع تصريحا منصفا وإشادة من هذه 
املنظمات التي تدعي أنها حقوقية وحيادية بحق حكام 

دول اخلليج العربي بالكويت واإلمارات والسعودية 
والبحرين وعفوهم السامي واألبوي بإطالق سراح مئات 

السجناء من جميع اجلنسيات باأليام القليلة املاضية 
وإسقاط احلقوق املالية عنهم واحلق العام وإيقاف اإلبعاد 

ولم يقتصر العفو على مواطنيهم فقط، أين العدالة 
واحليادية واإلنصاف يا منظمات حقوق اإلنسان وملاذا 

لم نسمع ان هذه املنظمات قد حضرت لتصوير هذا 
العفو وتوثيقه؟ إن العدالة واحليادية التي نعرفها هي 

أن نقول كلمة احلق في الغضب والرضا وعلى الصديق 
واخلصم، لذلك عندما قلنا في مقالنا السابق يأيتها 

املنظمات دعونا وشأننا كنا فعال على حق ولسنا بحاجة 
ملن ميلي علينا ماذا نفعل فإن دول اخلليج العربي 

وحكامها دوما سباقون بعمل اخلير ومد يد العطف 
للبعيد قبل القريب فمهما قلتم وشجبتم فلن تستطيعوا 

تشويه هذه الصور اجلميلة والدليل أن كل من يوفد 
لهذه الدول ال يريد أن يخرج منها لشعوره مبعنى كرامة 

العيش واالستقرار الفعلي، لذلك جند أشقاءنا الوافدين 
بدول اخلليج العربي باملاليني وينعمون بنعمة االستقرار 

التي لم يستشعر البعض منهم بها بأوطانهم، فهنيئا 
لشعوب دول اخلليج العربي بحكامهم وندعو اهلل عز 
وجل أن يثبتهم على احلق ويرزقهم البطانة الصاحلة 
ويحفظهم ويحفظ دول اخلليج العربي وشعوبها من 

الفنت وسائر بالد املسلمني.
مالحظة: نتمنى ونرجو من املسؤولني أن يقوموا بإلغاء 

قانون منع السجناء من العمل بعد خروجهم من السجن 
إال بعد مرور 5 سنوات، وإقرار منحهم وظائف حال 

خروجهم لكي ينخرطوا في املجتمع وينعموا باحلياة 
الكرمية فقد عوقبوا مرة، فلماذا يعاقبون مرتني؟ حتى ال 

يعودوا للخطأ بسبب الفراغ واحلاجة.

جمهورية احتاد ميامنار هي إحدى دول جنوب شرق 
آسيا حتدها الصني من الشمال الشرقي والهند 

وبنغالديش من الشمال الغربي وخليج البنغال واحمليط 
الهندي من جهة اجلنوب، استقلت عن بريطانيا في عام 

1948 عدد سكانها حسب إحصاء 2011 يبلغ 54 مليون 
نسمة اغلبهم من البوذيني ويستوطن اخواننا املسلمون 

في إقليم أراكان ويبلغ عددهم حوالي 10 ماليني مسلم 
اغلبهم من أصول عربية حيث دخلها اإلسالم في عهد 

اخلليفة هارون الرشيد، إذ حكمها املسلمون حتى 
سقطت في أيدي البوذيني عام 1784 ويعاني املسلمون 
في إقليم أراكان أشد أنواع التعذيب والتشريد واإلبادة 

اجلماعية في حرب عنصرية طائفية أمام كل دول 
العالم وهيئاته اإلنسانية ومبادئه القانونية وشعاراته 

املنادية للسالم واملساواة والعدالة، ولكن تقف تلك 
املبادئ صامتة في بورما وال تتحرك إلنقاذ املسلمني 

املضطهدين واملشردين.
َمْن إلخواننا املسلمني الذين يبعدون عنا أالف األميال؟ 
لكن نشعر بألم شديد ملا يتعرضون له وليس هناك أي 

رابط بيننا وبينهم سوى الدين اإلسالمي الذي يحث 
على الشعور الواحد والتعاون والتكاتف، وصدق رسولنا 
الكرمي ژ حني قال »مثل املؤمنني في توادهم وتراحمهم 

وتعاطفهم كمثل اجلسد الواحد إذا اشتكى منه عضو 
تداعى له سائر اجلسد بالسهر واحلمى« متفق عليه.

فَمْن إلخوتنا املسلمني في إقليم أراكان في بورما غيرنا 
نحن املسلمني شعوبا ودوال ومنظمات وهيئات؟ إذ 
يجب أن نقف معهم باملال والنفس واملوقف الدولي 

وعلى قادتنا دعمهم والدفاع عنهم في احملافل الدولية 
واإلقليمية فهم بحاجة لنا حني يتعرضون ألبشع أنواع 

القتل والتعذيب والتهجير والتنكيل.
على جميع املسلمني بذل األموال للدفاع عن إخواننا 
املسلمني في إقليم أراكان وبذل كل مجهود لنصرة 

قضيتهم واحلد من اجلرائم التي ترتكب ضدهم. وندعو 
اهلل مخلصني أن يفك عوق إخوتنا في بورما وبالد الشام 
وفلسطني وجميع بالد املسلمني في كل مكان وأن يكون 

سبحانه لهم عونا ونصيرا.

n.alalimi@live.com
@nasserp7

dali-alkhumsan@hotmail.com
twitter@bnder22

ناصر العليمي

دالي محمد الخمسان

شكرًا يا صاحب السمو 
ويا حكام دول اخلليج العربي

َمْن للمسلمني 
في بورما؟

خفايا ساطعة

انتظارات

almutairiadel@hotmail.com
عادل عبداهلل المطيري 

يدور في الساحة السياسية الكويتية 
نقاش سياسي حول »احلكومة 

البرملانية«، بعض تلك النقاشات تهدف 
فعال للتعرف على شكل احلكومة 

البرملانية أو احلكومة الشعبية وما الفرق 
بينهما، والبعض اآلخر من النقاشات 

ال يخلو من السخرية وتصيد األخطاء 
أو أنها تتخذ موقفا سياسيا مسبقا من 

الداعني إلى »احلكومة الشعبية«.
قبل أن نخوض أكثر في املواقف 
السياسية فلنتحدث عن أشكال 
احلكومات بشكل علمي مجرد، 

فاحلكومات أنواع عديدة من حيث 
الشكل واملضمون، فمن حيث الشكل 

هناك »احلكومة الرئاسية« يختارها 
رئيس الدولة بغض النظر عن األغلبية 
في البرملان كما في الواليات املتحدة، 

وهناك احلكومة البرملانية التي تشكلها 
األغلبية في البرملان بغض النظر عمن 

يكون في الرئاسة.
أما أنواع احلكومة من حيث املضمون، 
أي تكوينها من الوزراء، فهناك حكومة 

األغلبية يشكلها احلزب الفائز في 
االنتخابات وهناك احلكومة االئتالفية 
وعادة تتشكل من ائتالف من حزبني 

أو أكثر في البرملان، وذلك لعدم مقدرة 

حزب واحد على حصد أغلبية مطلقة في 
مقاعد البرملان، وهناك حكومة الوحدة 

الوطنية التي تنشأ لغرض مرحلي مؤقت 
أو لظرف سياسي خاص، وعادة ما 

تهدف لوضع قواعد دستورية وسياسية 
جديدة.

نحن في الكويت أقرب ما نكون إلى 
شكل احلكومة الرئاسية، حيث إنها 

تتشكل بدون اعتبارات سياسية 
لألغلبية في مجلس األمة، بل إن 

احلكومة في الكويت ال يشترط عند 
تشكيلها أن حتصل على ثقة البرملان.

نعود اآلن للسؤال الرئيسي الذي 
يتداول بني شباب احلراك السياسي في 
الكويت، ما الفرق بني احلكومة املنتخبة 

واحلكومة الشعبية؟ أوال: ال وجود 
علميا وواقعيا للحكومة الشعبية ألن 

من غير املعقول ان تكون حكومة إال من 
الشعب وإال أصبحت حكومة احتالل.

أما املفهوم الكويتي اخلاص باحلكومة 
الشعبية والذي حتما ال تعرفه كل 

أدبيات السياسية وكتبها في العالم 
قاطبة، وهو أن احلكومة الشعبية يجب 

أن تكون برئاسة مواطن عادي وليس 
من األسرة احلاكمة.

ولو قارنا بني احلكومة الشعبية 

والبرملانية لوجدنا أن مفهوم احلكومة 
الشعبية بالكويتي واسعة جدا، فهي 

أي شكل من أشكال احلكومات اخلالية 
من وزراء أسرة احلكم، لدرجة أنه من 
املمكن أن يكون أحد أشكالها احلكومة 

البرملانية.
فاحلكومة الشعبية قد تكون برملانية 

الشكل أو أن تتشكل بطريقة احلكومة 
الرئاسية دون النظر لألغلبية البرملانية، 

كأن يختار صاحب السمو األمير، حفظه 
اهلل، أي شخص سياسي من خارج 
أسرة احلكم ليكون رئيسا للوزراء.

مبعنى آخر، احلكومة الشعبية ليست 
تطورا سياسيا مهما، خصوصا بعد 
أن مت فصل والية العهد عن مجلس 

الوزراء، وأصبح من املهم التأكيد على 
أن يعي شباب احلراك الكويتي أن 

املطلوب حكومة ذات أغلبية برملانية 
بغض النظر عن رئاستها.

ويجب التأكيد على أن مفتاح اإلصالح 
السياسي واحلكومة البرملانية، هو 

بإقرار تشريع يلزم أي حكومة قادمة 
على احلصول على ثقة البرملان، عندها 
فقط ميكن أن تتدخل األغلبية البرملانية 

في طريقة تشكيل احلكومة أو رفضها ـ 
وستكون حتما حكومة برملانية.

حكومة منتخبة
 أو شعبية

صدى األحداث


