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محطات
الدميوقراطية 

وجتاربها اإلنسانية!
من املؤسف له أن 

االنتخابات في الواليات 
املتحدة أم الدميوقراطيات 

في العالم ال تقوم هذه األيام 
كما يفترض على البرامج 
السياسية التي يتقدم بها 
للناخب األميركي كل من 

املرشحني هيالري كلينتون 
ودونالد ترامب، أو على 

االفكار واملبادئ اإلنسانية 
اخليّرة، بل تقوم االنتخابات 

على التعصب العرقي 
والعنصري واملذهبية 

الدينية والطبقية بني من 
ميلكون ومن ال ميلكون، بل 

وحتى على جنس املرشح، 
حيث سيختار البعض 
هيالري كونها امرأة، 

وسيختار آخرون ترامب 
كونه رجال.

> > >
في منطقتنا املضطربة التي 
عانت األمّرين من األنظمة 

الثورية الديكتاتورية 
املدمرة، الزالت أقدم 
دميوقراطية عربية 

متصلة حتى اليوم وهي 
الدميوقراطية اللبنانية 

التي بدأت منذ عشرينيات 
القرن املاضي واستمرت 

بعد االستقالل عام 1943، 
ترزح في إشكاالت سياسية 

وأمنية واقتصادية صعبة 
ال يبدو في األفق توافر حل 
لها، والزال كثير من الشعب 

اللبناني يحلم بالهجرة من 
لبنان رغم الدميوقراطية 

ومستوى احلريات، 
ويتمنى لو كان بلده كحال 

إمارة دبي، حيث التنمية 
واألمن واألمان واالستقرار 

السياسي واحلركة 
االقتصادية النشطة.

> > >
وفي الكويت أقدم 

دميوقراطية في اخلليج 
وبعد عقود من األزمات 
السياسية وحل املجالس 

النيابية واستقالة احلكومات 
املتتالية بسبب الصراع 
مع البرملان انتهت تلك 

اإلشكاالت والزالت 
اإلخفاقات قائمة متأل 
الصحف، فاملطارات 

واملوانئ واملنافذ وجتاوزات 
البناء وحتديات الرؤى 
االستراتيجية والتنمية 

واإلسكان وغيرها قائمة لم 
حتل وبعيدة عن إجنازات 
الدول اخلليجية األخرى، 
وخاصة ما يتعلق بخلق 

موارد بديلة للنفط والتحول 
بالبلد الى مركز مالي 

وجتاري وسياحي دولي.
> > >

آخر محطة: سيحاول 
مرشحا الرئاسة األميركية 

كلينتون وترامب حصد 
النقاط عبر شخصية من 

سيتم اختياره ملنصب 
نائب الرئيس، فاملرشح 

اجلمهوري سيختار على 
األرجح شخصية رزينة 

لديها إملام كبير بالسياسة 
الدولية لتعويض حقيقة ان 

املرشح ترامب رجل اقتصاد 
لم يعمل في ذلك املجال 

السياسي ولم يتقلد منصبا 
حكوميا قط، في املقابل 

ستحرص املرشحة كلينتون 
على أن يكون نائب الرئيس 

من العنصر الشبابي أو 
النسائي أو االثنني معا أي 

نائبة رئيس امرأة شابة 
حلصد املزيد من أصوات 
النساء والشباب البيض، 

حيث ان أصوات األقليات 
الالتينية والسوداء وحدها 
ال تؤهلها للوصول لكرسي 
الرئاسة وحتتاج الختراق 

كبير لدى االغلبية البيضاء 
املوالي كثير منها لترامب 

بسبب إحبـاطهم من 
الساسة التقليديني القابعني 

في واشنطن.

@ghunaimalzu3by 

محطات

أغبى مخلوقات اهلل على وجه األرض 
هو الطائفي الفقير. بدال من أن 

يستغل ويستفيد من تلك السنوات 
القليلة التي أنعم اهلل عليه بها على 
هذه األرض ليسعد وليجعل حياته 
أفضل فهو سخرها للتقوقع خلف 

حاجز الطائفة وتبجيل وتقديس 
الطائفة املبالغ به. جتده وهو الفقير 
املعدوم يبذل قصارى جهده وغاية 

طاقته في أعمال طائفية بغيضة 
بينما يبخل على نفسه ببضع 

ساعات يشغل فيها نفسه في عمل 
يحسن مستواه املعيشي هو وعائلته 

فتجد حياته من ضنك إلى ضنك. 
دين هنا وقرض هناك ومدين 
)ينغص( عليه حياته مبطاردته 

ومالحقته لتحصيل الديون منه.
يعيش في منطقة خدماتها سيئة 

لكنه ال يحرك ساكنا للمطالبة 
بتحسني تلك اخلدمات فهو مشغول 
برفعة الطائفة والدفاع عنها ومناكفة 

كل أفراد الطوائف األخرى.
يعيش في منطقة فيها كل الطوائف 

لكنه يحرم نفسه من الصداقة 
وحتى التعامل مع أفراد الطوائف 

األخرى حتى وإن كان في هذا األمر 
مصلحة وسبب في زيادة مستوى 
احلياة في منطقته لألفضل. يعمل 

في مكان يحاول فيه قدر جهده 
االحتكاك مع موظفني من غير 

طائفته حتى وإن كان ذلك سيساعد 
في ترقيته ورفع مستواه الوظيفي 

وزيادة في راتبه.
قبل سنوات طويلة كنت شاهدا على 
موقف طريف في شارع هارلم في 

نيويورك الذي تسكنه غالبية عظمى 
من السود األميركان لكن وكباقي 

نيويورك تخصص العرب وخاصة 
إخواننا من اليمن بامتالك والعمل 

في البقاالت هناك. نذهب نحن 
الطلبة الى تلك البقاالت مرة أو مرتني 

في الشهر لنأخذ بعض حاجاتنا من 
أكالت وبهارات عربية. بينما كنت 

داخل إحدى تلك البقاالت دخل 
أميركي أسود والظاهر ان له مواقف 

سابقة ليست طيبة مع صاحب 
البقالة اليمنى وطلب بعض األشياء 

منه ولكن بـ »نفس خايسة«، كما 
نقول بالكويت. هنا بادره صاحب 

البقالة املسن بجملة ما زلت أتذكرها 

»أنت فقير وأنا فقير ملاذا تكرهني؟« 
كان لها مثل تأثير السحر على ذلك 

األسود ورد عليه »معك حق«.
االعتزاز باالنتماء للطائفة والقبيلة 

والعائلة أمر محبب وال بأس به 
لكن املغاالة فيه إلى درجة أنها 

حتجب عيونك عن وضع معيشي 
)دايخ( أنت تعيشه وال متلك الوقت 
أو الطاقة لتغييره لألفضل بسبب 
انشغالك الذهني واجلسدي الزائد 
عن حده مع طائفتك وقبيلتك هو 

جرمية في حق نفسك وعائلتك التي 
تطمح في أن تراك أفضل وأفضل 

كل يوم. وهذا لن يحصل إال إذا 
انشغلت بنفسك قليال )ودع اخللق 

للخالق(. انشغل في تعليمك، في 
عملك، في باب رزق جانبي )تطقطق( 
فيه، يعينك على أعباء احلياة التي لم 

يعد يكفيها الراتب وحده.
نقطة أخيرة: احلياة قصيرة 

وقصيرة جدا حرام أن تقضيها في 
الكره والتنافر مع كل من يختلف 

معك. وّفْر تلك الطاقة التي يستهلكها 
منك ذلك الكره حلياة أفضل ولعمر 

مليء باأليام والسنوات السعيدة.

أنا فقير وأنت فقير 
تكرهني ليش؟

في الصميم

إن متابعة األبناء للصالة أمر ليس سهال سواء كانوا صغارا أو 
كبارا، هذا في شأن صالة الفريضة فكيف في صالة السنن أو 
صالة التراويح برمضان ! فاألمر يحتاج جلهد غير عادي من 
الوالدين في املتابعة والترغيب حتى يتعود االبن على الصالة 
وتصبح جزءا أساسيا من حياته وكلما بدأنا مبكرا في تعويد 
وتعليم األبناء على الصالة كلما جنحنا في حبهم والتزامهم 

بالصالة، ولعله من جميل ما رأيت في التربية الباكستانية أنهم 
يعلمون الطفل الدعاء منذ صغره بعد كل صالة، ولهذا تالحظ 

األطفال الباكستانيني يرفعون أيديهم بعد كل صالة بالدعاء 
وكأنهم يذكروننا بأن التعليم في الصغر كالنقش على احلجر، 

ولكن يبقى التحدي الكبير في ترغيب أبنائنا في صالة التراويح 
ألن عدد ركعاتها كثير والصبر عليها يحتاج الى مجاهدة النفس، 

وعادة األبناء أنهم يحبون السهر واحلديث واللعب أو متابعة 
املسلسالت في ليالي رمضان، فمن األفكار الذكية والتي قد 

تصلح للصغار أننا نواعدهم للذهاب ملكان ترفيهي بعد صالة 
التراويح فيرتبط ذهنهم بني املتعة والصالة، أو قد يكون في 

مسجد احلي مكان الجتماع األبناء يتحدثون ويلعبون فيه بعد 
أداء بعض الركعات، أو أن يكون لهم دور خلدمة املصلني أثناء 
الصالة وقد رأيت بعض األبناء يقدمون للمصلني املاء والشاي 

وقت االستراحة، أما لو كان االبن كبيرا فيكون احملفز له أن 
نشرح له بعض فضائل صالة القيام والتراويح، ومنها ما أخبرنا 
به نبينا الكرمي بأن من يصليها فإنه تنطبق عليه صفة الصاحلني 

وأنها قربة هلل ومكفرة للسيئات وتنهى عن اإلثم وتطرد املرض 
ويكون جزاؤه اجلنة بأن له غرفا جتري من حتتها اإلنهار وفيها 
شرف للمؤمن وعزة في استغنائه عن الناس وتعلقه برب الناس، 

وأن من صالها اميانا واحتسابا غفر اهلل له ما تقدم من ذنبه، 
وكل ما ذكرته ذكره رسولنا الكرمي فقد قال رسول اهلل ژ 

»عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصاحلني قبلكم، وقربة إلى اهلل 
تعالى، ومكفرة للسيئات، ومنهاة عن اإلثم، ومطردة للداء عن 
اجلسد« رواه أحمد والترمذي وصححه األلباني، وقال: »في 

اجلنة غرفة يرى ظاهرها من باطنها، وباطنها من ظاهرها« فقيل: 
ملن يا رسول اهلل؟ قال: »ملن أطاب الكالم، وأطعم الطعام، وبات 
قائما والناس نيام« رواه الطبراني واحلاكم وصححه األلباني، 
وقال: »أتاني جبريل فقال: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، 

وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، 
واعلم أن شرف املؤمن قيامه بالليل، وعزه استغناؤه عن الناس« 
رواه احلاكم والبيهقي وحسنه املنذري واأللباني، وقال »من قام 

بعشر آيات لم يكتب من الغافلني، ومن قام مبائة آية كتب من 
القانتني، ومن قام بألف آية كتب من املقنطرين« رواه أبو داود 
وصححه األلباني، واملقنطرون هم الذين لهم قنطار من األجر 
وهو األجر العظيم، فأفضل الصالة بعد الفريضة صالة الليل، 

ولقيام رمضان أجر مخصوص، ولهذا قال رسولنا الكرمي: »من 
قام رمضان إميانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه« متفق 

عليه، فتدريب األبناء على صالة التراويح ملدة ثالثني يوما يحتاج 
الى صبر ومتابعة وترغيب وخاصة في العشر األواخر من 

رمضان، وال مانع من إلزامهم أحيانا كنوع من التدريب وضبط 
النفس حتى يتعرفوا على مقياس صبرهم وحتملهم، ألن صالة 
الليل ثقيلة كما قال احلسن البصري، رحمه اهلل: »لم أجد شيئا 

من العبادة أشد من الصالة في جوف الليل«، وكان أبوهريرة 
ÿ يقسم الليل بينه وبني زوجته وخادمه فقال: أبو عثمان 
النهدي: »تضيفت أبا هريرة سبعا، فكان هو وامرأته وخادمه 

يقسمون الليل ثالثا، يصلي هذا، ثم يوقظ هذا«، ولعل من أكثر 
األحاديث النبوية املشجعة على صالة الليل قول الرسول اهلل ژ: 

»إن العبد إذا قام يصلي أتي بذنوبه كلها، فوضعت على رأسه 
وعاتقيه، فكلما ركع أو سجد تساقطت عنه«.

هلل احلمد واملنة والثناء احلسن. قدر اهلل وله احلمد والشكر 
عدد ما كان وما يكون وعدد احلركات والسكون. بأمان من اهلل 

نسير الى غاية مع صديقتي مرمي، وكون الشوارع مزدحمة 
على مدار الساعة وفي كل وقت، فجأة أحسسنا بأن قنبلة 

دفعتنا لألمام وحدث ارتطام لي ولصديقتي لألمام والسبب 
باص النقل العام األحمر الذي ال أعلم ملن ينتمي، فمعظم هذه 
احلافالت احلمر غير صاحلة للسير في شوارع املدينة، ألن 

اكزوزات الباص تخرج سوادا اعظم من الكربون الذي يسبب 
ضيقا في التنفس، عالوة على االستهتار في القيادة، فلقد 
صدمنا الباص وخفس السيارة من اخللف وفي عز الظهر 

ونحن صيام، والباص مملوء من عدة جنسيات. اتصلت بـ11٢ 
وبأخالق عالية ردت موظفة الداخلية كي أخبرها بالباص الغبي 

الذي دخل علينا برعونة وما هي إال دقائق حتى أقبل علينا 
الضابط املناوب بسيارة النجدة ومعه شرطي كي يعاين خطأ 

الباص، ضابط ذو أخالق واحترام وحسن خلق يهدئ من 
روعنا ويحمد اهلل على سالمتنا، اسمه ولد املنيع، والشرطي 
ولد الكندري. لهما كل الشكر والتقدير، واهلل يحفظهما من 

شر الشوارع.. نزل احد ركاب الباص املكفخ من االمام ليشهد 
أمام الضابط بأن هذا السائق صدم ثالث سيارات في هذا 

األسبوع. حقيقة حمدنا اهلل كثيرا اننا أصبنا إصابة طفيفة، 
ولكن السؤال كيف تسمح شركة هذه الباصات احلمر ليست 
التابعة لشركة املواصالت الكويتية لسائقيها القيادة برعونة 

وبباصات سكراب عادمات الديزل تعمي العيون. رسالة أوجهها 
لوزارة الداخلية مبخالفة كل مركبة غير صاحلة للسير في 

شوارعنا التي أكل عليها الزمن وشرب الناس مر الكأس 
من خراب سياراتهم بسبب حفر الطرق والسيارات املخالفة 

لشروط السير. حتياتي للضابط احملترم والشرطي الذي معه 
واهلل يحفظ كل من يسير في شوارعنا السردينية. ورسالة 

من قلبي لكل من يقود املركبة خذوا حذركم وتخلوا عن 
الهاتف النقال، الهاتف القتال، فكم من مرة أرى سرعة مع 

سيجارة وهاتف باليد واملقود أي السكان في يد الشباب كيف 
سيكون التركيز؟ ال أعلم، هلل احلمد قدر ولطف واهلل يحفظ 

اجلميع من كل سوء. اعلموا ان احلديد يعوض ولكن العمر ال 
يعوض فاتبعوا قوانني السير حفظكم اهلل. 

@drjasem
د. جاسم المطوع

د.غنيمة محمد العثمان الحيدر

كيف حتّبب أبناءك 
في صالة التراويح؟

أين قوانني القيادة؟

جتارب حياتية

إشارة

katebkom@gmail.com
صالح الشايجي

م. غنيم الزعبي

نظام التجنيس هو نظام عاملي تعمل 
به جميع الدول في العالم، ولكل دولة 

قوانينها اخلاصة بالتجنيس.
والكويت بالتأكيد ليست استثناء 
فشأنها في هذا اخلصوص شأن 

دول العالم جميعا.
وهناك دول تتسامح كثيرا في منح 

اجلنسية لطالبها ودول تتشدد 
كثيرا وكثيرا، وفي ظني ان الكويت 

من الدول املتشددة كثيرا في منح 
جنسيتها.

وكمثل على الدول شديدة التسامح 
في هذا اخلصوص، دولة ال أعرف 

أو رمبا ال أتذكر اآلن اسمها، منحت 
جنسيتها ألحد معارفي دون حتى 

أن يزورها أو يراها، وملا سألته عن 
اسمها تذكره أو خمنه بصعوبة 

بالغة!!
يرى مع األسف فريق كبير من 
الكويتيني أن كثيرا ممن صاروا 
مواطنني كويتيني وحصلوا على 

اجلنسية الكويتية، أنهم ليسوا أهال 
لها وليسوا كويتيني. وإذا حتدثوا 

عنهم قالوا هؤالء »ليسوا كويتيني« 
معتبرين أنفسهم وحدهم هم 

الكويتيني، ويعاملونهم بنوع من 
الكبر والغرور والتعالي ألنهم ليسوا 

»عيال بطنها« مثلهم!!
في ظني هذا شطط وجنوح فكري 
وتفكير بعيد عن احلقيقة ال يدرك 

القائلون به ومعتنقوه أبعاده وال 
يثمنون خطورته على اللحمة 

الوطنية وعلى نسيج الشعب الواحد 
احملب واملتجانس.

ما ال يدركه هؤالء القوم أو رمبا 
يدركونه ولكنهم يتناسونه، أن 

الكويت بالد هجرات من احمليط 
القريب أو من األبعد وحتى من 

القصي جدا.
وهم أنفسهم في جذورهم ليسوا 

كويتيني أصالء، بل ذرية مهاجرين 
ونازحني، فإن كنت أنا وأبي كويتيني 

أصيلني أي بالوالدة، فإن جدي ليس 
كويتيا باألصالة ولكنه كان مهاجرا 

نازحا، وحالنا نحن املدعني باألصالة 
الكويتية حال هؤالء الذين ندعي 
اليوم بعدم »أصالتهم الكويتية«.
في أول إحصاء كويتي مت سنة 

1957 كان عدد سكان الكويت قاطبة 
من كويتيني ووافدين، قرابة املائة 

والثالثني ألفا، وعدد الكويتيني منهم، 
ال يصل املائة ألف، علما بأنه في 

ذلك الوقت لم تتحدد هوية الكويتي 
بصورة دقيقة.

وألولئك املتذمرين من التجنيس 
والتكويت أن يتخيلوا كم سيكون 
عدد الكويتيني اليوم وبعد ستني 

عاما من ذلك االحصاء، هل 
سيرضيهم أن يكون عدد املواطنني 

الكويتيني اليوم ثالثمائة ألف أو 
دون ذلك؟! وهل دولة ناهضة مثل 

الكويت قادرة على السير مبثل هذا 
العدد؟!

أنا الكويتي!!

بال قناع
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حنان بدر الرومي 

ضيف كرمي يزورنا شهرا واحدا 
في السنة، ضيف خفيف أكرمنا اهلل 

به لنتوقف قليال في سباق احلياة 
ونلتقط أنفاسنا لتمألنا نفحات البركة 

والرحمة والسكينة، ولكن ما أسرع 
مرور أيامه لنجد أنفسنا نحاول 

قدر املستطاع أن نغرف من معانيه 
الروحية لنعيد شحن إميانياتنا من 

جديد، قال رسول اهلل ژ »من صام 
رمضان إميانا واحتسابا غفر له ما 

تقدم من ذنبه«.
تستوقفني في هذا الشهر الكرمي قيمة 

اجتماعية غالية تدارستها كواحدة 
من بركات رمضان أال وهي التواصل 
األسري واالجتماعي املباشر، فخالل 
العام نادرا ما تلتقي العائلة الصغيرة 
على مائدة الطعام، فلكل فرد مواعيد 
عمل مختلفة وانشغاالته اخلارجية، 

أما في رمضان فتتوحد أوقات الطعام 
»وجبة الفطور« وتعقبها فترة شرب 

الشاي والقهوة، وما أجملها من 
حلظات ترابط حتمل معاني احلب 
والقرب لألسرة، وميكن استغالل 

اجللسات العائلية احلميمية من قبل 

الوالدين جلذب األبناء لتبادل األحاديث 
املباشرة معهم وجذبهم لالنفتاح 

أكثر مع والديهم ومد جسور عائلية 
بني اجلميع، فما أجمل أن نأخذ بيد 

صغارنا ليتعلموا دينهم وأمور احلياة 
مع والديهم وترسخ معها ذكريات تظل 

مخزونا جميال راسخا في ذاكرتهم 
طوال حياتهم.

في رمضان تفتح البيوت، وخاصة 
منازل كبار السن وكبار العائلة 

الستقبال املهنئني، وتكثر اللقاءات، 
وتلتقي النفوس لتهنأ بلطف االبتسامة 
املشرقة والترحيب للعائالت من قلوب 

اشتاقت بعضها لبعض، فرمضان 
شهر التراحم واحملبة.

ومع ارتفاع صوت األذان تزدحم 
املساجد باملصلني طوال اليوم، خاصة 
في صالتي التراويح والقيام، فيلتقي 

اجلار بجاره ويزداد التعارف بني 
املصلني في جو إمياني مبارك يزيد 

اقترابنا بعضنا من بعض.
والكويت بلد اإلنسانية والعطاء، 

حيث تكثر موائد اإلفطار للمحتاجني 
والفقراء سواء داخل الدواوين في 

البيوت أو في املساجد، وغير ذلك 
مما نسمع ونشاهد من مجهودات 

شخصية أو جماعية لتوزيع وجبات 
اإلفطار على العمال واحملتاجني، 

وأروي في هذا السياق قصة سمعتها 
عن امرأة باكستانية تعيش في الكويت 

وتعول أبناءها بعد وفاة زوجها، 
وألن دخلها كسائقة حتت الطلب ال 
يكاد يكفي التزاماتها فإنها ال جتد 
املال الكافي إلعداد الطعام املغذي 

لصغارها وال الوقت، فتقول: كل يوم 
أضع املفرش على األرض وأرفع يدي 

للسماء أطلب من الرزاق رزقه وما 
إن يؤذن املغرب حتى متتلئ سفرتي 

املتواضعة بأطيب الطعام املرسل 
من أناس ال أعرفهم وال أعرف كيف 
وصلوا إلّي فآكل وصغاري ونشبع، 

وأحيانا يكون الطعام اكثر من حاجتنا 
فأوزعه على من أعرف من احملتاجني.
العالقات اإلنسانية واالجتماعية في 
رمضان تعزز السعادة الشخصية 
وتقوى الثقة بالنفس واإلحساس 

باألمان االجتماعي، فيا له من خير 
وفير في شهر كرمي من رب كرمي. 

اخلير في رمضان

رؤية


