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 ذعار الرشيدي

حكومة منتخبة وشعب 
»نص دميوقراطي«

املطالبات بحكومة منتخبة هي 
وال شك مستحقة ونبيلة، بل 

جزء من حلم نرى انه سينقلنا 
من نظام دميوقراطي أعرج 
الى نظام دميوقراطي سليم 

القدمني، وقبلها وال شك البد 
ان تكون هناك قوانني منظمة 

إلنشاء األحزاب حتى ميكن 
ان نحقق حلمنا في احلكومة 
املنتخبة التي يرى كثير من 

املعارضني واملستعرضني 
والبسي رداء املعارضة 

انها هي احلل لكل مشاكلنا 
السياسية وانها ستكون 

الضربة التي ستقضي على 
الفساد.

> > >
ال أعلم ِلَم يرى البعض القفز 
قفزا نحو احلكومة املنتخبة، 

متناسيا ان لدينا خلال واضحا 
في اختياراتنا الدميوقراطية، 

والتي تقوم على اساسيات 
قبلية وعائلية وفئوية وطائفية 

ومناطقية أيضا، وكأنهم 
يريدون ان يقفزوا قفزا فوق 

واقعنا املجتمعي نحو احلكومة 
املنتخبة، طيب والفئوية التي 

نعاني منها والطائفية والقبلية 
واالختيارات السياسية 

التي تتم في كل انتخابات 
دميوقراطية وفق هذه 

التصنيفات املجتمعية ماذا 
سنفعل بها؟! ونحن نرى يقينا 

ان عقدتنا في االختيارات 
السياسية الدميوقراطية ان 

اكثر من نصف الشعب يرى 
ان الدميوقراطية هي مجرد 
وسيلة للحفاظ على كيانه 

القبلي او الفئوي او الطائفي.
> > >

لدينا غالبية عظمى من الشعب 
ترى ان كراسي البرملان هي 

انعكاس محاصصة واقع 
عرقيات املجتمع وان جزءا من 
تلك الكراسي بشكل أو بآخر 
ميثلهم وحق لهم من منطلق 
انتماءاتهم اخلاصة ال العامة، 
ومجرد وجود هذا التفكير 
كارثة، وال ميكن بناء قاعدة 

لالنطالق نحو حكومة منتخبة 
وفق هذا الواقع املجتمعي 

وطريقة تفكيره، ومهما بالغ 
املثاليون في طرح املثاليات 

التي يحملونها بني طيات 
دعواتهم لتشكيل حكومة 
منتخبة فإن الواقع يحطم 

أطروحاتهم ودعواتهم، فعن 
اي حكومة منتخبة يتحدثون؟!

> > >
نعم الشعب واع ومثقف 
وميارس الدميوقراطية 

منذ اكثر من نصف قرن، 
وأظن املشكلة انه وفي 

ظل عدم عدالة مجتمعية 
ترعاها احلكومة فإن أفراد 

املجتمع من الطبيعي ان 
يعودوا للكينونات الصغيرة 
التي تشكل املجتمع، ومعها 

ميارسون الدميوقراطية وفق 
رؤى مصاحلهم ككنتونات ال 
كبلد، فعن أي حكومة منتخبة 

يتحدثون؟!
> > >

باملناسبة احلكومة املنتخبة كـ 
»خيار سياسي« رائع، ولكنها 

ال تصلح للتطبيق في ظل 
تفكير مجتمعي متقوقع ويرى 

ان ولد عمه املرشح النصف 
متعلم والنصف فاهم سياسيا 

احق بالصوت االنتخابي من 
مرشح أكادميي قانوني بتوجه 

سياسي وطني.
> > >

لنعترف اننا دميوقراطيون 
شكال وطوال ايام السنة 

منارس النقد الدميوقراطي 
احلقيقي، بل اننا 

دميوقراطيون اكثر من 
اإلغريق ولكن في يوم 

التصويت نتحول الى ال 
دميوقراطيني ونتعصب قبليا 

ومذهبيا وعائليا.
يوم واحد نكفر فيه 

بالدميوقراطية وهو يوم 
التصويت، وباقي ايام السنة 

نتحلطم على اختياراتنا، فعن 
اي حكومة منتخبة نتحدث؟! 

احلرف٢٩

د.غنيمة الحيدر

د.ناصر أحمد العمار

مواقف احلياة كثيرة وأكثرها يظهر في وقت 
انت تكون في حاجة ملن يقف معك، يساندك، 
يقرأ عيونك، يفهم داخلك، مستعد، يضاعف 

اجلهد كي يفرح قلبك.. نعم اليوم سأطلق العنان 
لفكري كي أحدثكم.. نعم اليوم شفت النشمية 

األخت والصديقة تقف مع من أحبتهم تزيل 
كثيرا من األمور اخلاصة من صغير وكبير 
املتابعة حفل الزواج في فرح بنت صديقتها 

وأختها وحبيبتها مبد كل طاقاتها إلجناز فعل 
يفوق الوصف وخصوصا حفالت الزواج الكبيرة 

لناس كبار بأخالقهم وأصلهم الطيب وكرمهم 
احلامتي فيما قدم لنا من ضيافة وخدمة في 

فرحهم فرح اهلل قلوب اجلميع مبن يحب.. اهلل 
يسعدهم ويبلغهم بالذرية الصاحلة ويحفظهم 

من كل سوء.
نعم.. النشم إحدى اشجار اجلبال تنمو معتدلة 
من أصل واحد وترتفع حلوالي مترين اعوادها 

صلبة وقوية وثقيلة وتصلح لعمل األقواس 
والنبال والسهام. لذا فالنشم األصل اخذ من 

حكمه نشمي للرجل والنشمية لألنثي.
حكمة نشمية صفة نطلقها على من تتمثل فيهم 
الشهامة والشجاعة والعفة، والنشمي والنشمية 

من يتسابق في عمل اخلير والعفة بالنسبة 
للنساء. الرجل نشمي واملرأة نشمية وهم عفيفو 

اليد واللسان وصفاء القلب وسعة الصدر.
هذا ما رأيته من اخت عملت كل اجلهد ألختها 

في فرحهم فرح اهلل اجلميع.
شكرا لكم على الدعوة وحسن الضيافة وشكرا 
لنشمية د.موزة سعيد البادي ودامت افراحكم 
في قلوبكم وأوطانكم وكثر اهلل خيركم. والف 

مبروك ألهل العروس والعريس كان حفلكم 
روعة كروعة أخالقكم وطيب أصلكم يا النشامة 

كثر اهلل افراحكم ودامت أوطانكم بكم خيرا 
وذخرا وسندا ملا قدمتموه من كرم حامتي 

بوجه باسم وكلمات الترحيب التي أثلجت قلوب 
املدعوين. 

لك يا ام العروس والعريس دعوة صادقة من 
قلب محب ان يتمم عليكم افراحكم وما يفرحكم 
يفرحنا ويسعدنا. والف مبروك للعروسني واهلل 

يسعدهم طول العمر. 

تقول: ما إن انتهيت من حفلة طالقي حتى انهال علي 
اخُلّطاب. لم أكن مستعدة للدخول في مرحلة ثانية 

وجديدة حلياة الزوجية واملسؤوليات.. وين رايحة؟ 
ليش متأخرة؟ شنو البسة؟ ليش هاملكياج الصارخ؟ 
منو تكلمني بالتلفون؟ ليش تلفونچ مشغول؟ ليش 

ما طبختي الغدا؟ ليش األطفال يبكون؟ ليش ما 
أحضرتي لي كوب ماء؟! وليش وليش... الخ. 

تكمل: )وأنا مصدومة مما أسمع(: حتى خروجي 
من البيت الزم برضاه، ماكو حرية، ممنوع السفر 

)بروحي(!! ماكو وناسة، قيود قاتلة، كل شي 
محسوب، نظراتي، سمعي، حركاتي، تسريحة 

شعري، حتى عطري يتحكم فيه، حياتي معاه أقرب 
للسجن املفتوح، قوانينه بالية ال تعرف للحرية دربا.

 قلت: أين اخلطأ؟ هذا أقل ما يطلبه الزوج! 
قاطعتني: أرجو أال تكون متخلفا مثله.. أرى أن 

احلياة بها متسع كبير من العيش الهني لكن دون 
زوج وأوالد ومسؤوليات، أحتاج أن أعيشها كما هي 
دون قيود. أوالدي عند والدتي - أطال اهلل بعمرها - 
فهي األم واجلدة واملربية، وتقوم بالصرف عليهم! 

إخواني )يعل عيني ماتبچيهم( سباع، فهم رجال 
مبعنى الكلمة أنام وأنا مرتاحة البال، كنف وحضن 

األسرة يسع اجلميع، الفلوس متوافرة بفضل اهلل ثم 
أهلي، ال أحتاج من مين علي بحفنة دنانير ويطالبني 

»وين صرفتيهم«؟ احلرية لها ثمن وال أمانع من 
حتمله وأعرف أن أقصاه بقائي دون حضن رجل 

و»طوفة« أستند عليها. املهم أن أعيش. 
تضيف: بعد سنوات وحتت إصرار األهل وعجزي 

عن صد سهام سوداء حتمل كل أنواع سموم 
املجتمع تصوب نحوي كل ثانية، تلقيت خاللها 
)طراق( قوي ألنهي بعده مرحلة ما بعد الطالق 

وأنا كلي حسرة وندم على حياة احلرية والوناسة، 
ألرضخ للموافقة بالزواج من ثان ألن اخلزي 

بنظرهم طال كل فرد منهم، عجز صبرهم بإعالة 
مطلقة وأبنائها، وجف نبع حنان والدتي بعد عجزها، 
وضعفت قوة أمان اخوتي. لكن.. وللحق أقول: بعد 

زواجي األول لم أكن أنظر إلى البعيد، فقد حددت 
مسارا حلياة مختلفة عنه. لكن رسمت لنفسي 

معايير للوناسة بروزت بها صور احلياة بألوان 
زائفة ابتكرتها مخيلتي املصابة بسقم األمراض، 

فهمت معنى احلرية بعقلية املراهقة التي تخطو نحو 
الرشد بثقل خطى دون أن تعرف أن للشرف ميثاقا 

وللعالقة الزوجية قداسة حتى لو كانت مع ذكرا، 
فاأليام والظروف جديرة بتحويله يوما إلى رجل.

انتهت جميع مراسيم العرس الثاني وقدمته لعيالي 
»هذا أبوكم اجلديد«، تصمت وتبكي بحرقة! 

قلت: لن يصدقوك ولن يعتبروه أبا ألن األب يطلق 
على صاحب الشيء ومن كان سببا في ظهوره. 
الظاهر أن لديك وأمثالك عمى بصيرة. غادرتها 

وعرفت )ليش( عندنا في الكويت كل يوم 22 حالة 
طالق! 

نشمية

يا عيالي.. هذا 
أبوكم اجلديد

وقفة

عماريات

اخللق البشري مستمد من مصدرين: 
األول عام يتمتع به كل البشر وال 

تقيده ضوابط وال مبادئ مثل التعاون 
والصدق وغيرهما وهذا ال يحاسب 

عليه اإلنسان مبعنى أنه من املمكن أن 
يلتزم به ومن املمكن عدم االلتزام، كما 

من املمكن أن يتخلق به اإلنسان عند 
احلاجة.. أما الثاني فهو مما تقره األديان 

وحتاسب من يخل به، حيث جند ذلك 
على سبيل املثال، أخالق اإلسالم التي 

دعا إليها القرآن وأكدت عليه سنة محمد 
ژ وذلك من خالل اآليات القرآنية 

والهدي النبوي الشريف.
فقد وصف اهلل نبيه محمدا عليه أفضل 

الصلوات والتسليم بحسن اخللق، 
فقال تعالى في سورة القلم )وإنك لعلى 

خلق عظيم(.. كما بدأ سبحانه وتعالى 
أوصاف عباده بحسن اخللق فقال 

تعالى في سورة الفرقان )وعباد الرحمن 
الذين ميشون على األرض هونا وإذا 
خاطبهم اجلاهلون قالوا سالما(.. وقد 
وضع منزلة حسن اخللق قبل الدعوة 

وجتنب اجلهل واجلاهلني فقال عز وجل 
في سورة األعراف )خذ العفو وأمر 

بالعرف وأعرض عن اجلاهلني(.
أما الهدي النبوي الشريف فقد احتوى 

على كثير من األحاديث من أقوال 
وأفعال النبي ژ فقد قال »أقربكم إلّي 

منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخالقا«، 
كما أنه استقبل نصارى جنران في 

مسجده وسمح لهم بالصالة في أحد 
أركانه.

علينا نحن أتباع هذه الدين العظيم أن 
نكون قدوة لغيرنا من البشر.. يرون 
بنا حسن األخالق والتعامل ويودون 
أن يكونوا مثلنا بل بعضهم يحسدنا 

على ما نحن فيه مع أننا تركنا كثيرا من 
قيمنا اإلسالمية، فقد قال جل وعال في 
سورة البقرة )وّد كثير من أهل الكتاب 

لو يردونكم من بعد إميانكم كفارا 
حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبني 

لهم احلق(.
هذه تعاليم ديننا احلنيف فأين نحن 
منها وكم طبقنا من قيمها وآدابها.. 
البد من وقفة مع النفس نحاسبها 

على التقصير وندعوها إلى أن نكون 
خلفاء لرسوله الكرمي ژ وعّمارا لدينه 

العظيم.

)ألم تر كيف ضرب اهلل مثال كلمة طيبة 
كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في 

السماء(.
تلك هي الكلمة الطيبة وذلك إسالمنا 

الذي يطالب بتواجدها في نفوسنا وفيما 
بيننا وأن تكون هي لغة حوارنا، الكلمة 

الطيبة هي أساس اللغة التي أمرنا بها 
اهلل عز وجل ليس فقط في اإلسالم 
بل في جميع كتبه السماوية أمر بها 

الرحمن الرحيم بأن الطيبة هي أساس 
معاملتنا مع اآلخرين. 

الطيبة والطيبون واملطيب وغيرها من 
مفردات تشتق من كلمة واحدة »طيب« 

التي تعني من املعاني العذبة العديد 
والكثير فهي احلنان واحلسن واألخالق 

واحلمد والشكر واحلب، ما أجملها من 
معان عندما نغرسها في نفوسنا قبل 
حديثنا، فمتي غرست تلك القيم في 
ذاتية اإلنسان جعلت أخالقه وكلماته 

وصفاته تأتي من الطيب ليصبح كلماته 
تندرج من الكلمة الطيبة.

متهل وأعط لنفسك بعض الوقت 
للتفكير في سؤال واحد ال ثاني له: كيف 

سيكون العالم إذا أصبحت العالقات 
واحلوارات تنبع من الكلمة الطيبة؟
ما أجمل التفكير والتخيل في دنيا 

الطيبة! وما أعذب احلوار مع اآلخرين 
عندما تشمل كلماته ومفرداته من 

الكلمات الطيبة! وما أسمى الروح بأن 
تعيش على الدوم في روحانية الطيب!

عفوا ملن يظن أن الطيبة ضعف! بل هي 
سلوك يصعب على العديد أن يصل إلى 
تلك الدرجة من الطيبة! نعم، فمن ميتلك 
قلبا طيبا ويتحاور بكلمات طيبة وتنبع 

تصرفاته من الطيبة جند أنه يوصف 
في هذا الزمن بأنه ضعيف الشخصية 

وقد يقول البعض إنه ال ميتلك شخصية 
باألساس، ومن هذا وذاك تكون اإلجابة 

لهؤالء هي قول اهلل عز وجل »كلمة طيبة 
كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في 

السماء«.
مسك اخلتام: إذا كانت بصمة إصبعك 

تثبت هويتك »الشخصية« فبصمة 
لسانك تثبت حصاد تربيتك ورقي 

أخالقك.

في كالم مقتبس للفيلسوف األملاني 
»إيـمانويل كــانت« عن السلوك 

األخالقي اإلنساني، استبعد فيه اللذة 
واألهواء كدوافع لهذا السلوك! وقال 

بباعث اإلرادة نفسها! وهو أن ما 
نفعله من سلوك هو »واجب ذاتي« ملا 

يجب أن نفعله! 
وإذا ما أسقطنا هذه النظرية »املثالية« 
على قوانيننا املرورية اليوم وحتديدا 

ما مت إقراره مؤخرا حول سحب 
املركبة ملخالفتي احلزام واستخدام 

الهاتف احملمول، جند قانونا 
للمرور يصعب مروره كقانون! فال 

املشرع يطلب ذلك األمر ألنه واجب، 
فوجدناه غير آبه بتوفير أسباب 

تطبيق القانون »توفير كراج مناسب 
حلجز السيارات مثال«، ناهيك عن 

مقارنة »غريبة« بني استخدام الهاتف 
وخطورته على مرتادي الطريق، وبني 

مخالفة حزام األمان الواقع ضررها 
على املهمل نفسه! كل هذا التخبط 
منابعه واحدة! وهي عندما تتلوث 

التشريعات باألهواء واملنافع وامللذات 
دون الواجب »العقلي«! دافع النفع 

املادي من وراء التشريع دون فلسفة 
املعاجلة اجلذرية! 

نشيد مبثل هذه القوانني التي 
حتمي مرتادي الطريق وجتعل 

من القانون هيبة وراية أسمى من 
صور االستهتار املرير الذي وجدناه 

لسنوات خلت، ولكن، وفق املعيار 
العقلي الذي يبني وال يهدم، يطبق 

وال يستثنى، يحب وال يخشى ! ال أن 
يكون قانونا للمرور يصعب مروره 

كقانون!
وقفة: كمواطنني ومقيمني، أصبحنا 
نخشى القانون بدال من أن نحبه، 

وهذا ما كان يخشاه الفيلسوف 
األملاني »كانت«.

)1(
نشأ اخلليج بفضل اهلل ثم سواعد 

أبنائه..
ولكن املال »فاض«.. فانصرف بعض 

»اخلاليجة« إلى »العلم« في أصقاع 
األرض..

بينما انغمس البعض اآلخر في 
»الرفاهية« وهي نتيجة طبيعية حتمية!

فاضطر القطاع العام، والقطاع اخلاص، 
والغالبية العظمى من أفراد املجتمع 

لالستعانة بالعمالة الوافدة.. تلك التي 
تغدو خمصا وتعود بطانا!

)٢(
أكثر من 15 مليون وافد تعاني منهم دول 

املجلس، فال ميكن حلصيف أن يجادل 
حول تأثيرهم السلبي على االقتصاد 

واللغة والنسيج االجتماعي واملستقبل!
)3(

في 2015 بلغت نسبة الوافدين من 
إجمالي السكان %50!

هذا ليس عمل!..هذا احتالل!
وزراء العمل اخلليجيون قرروا أال 

تتجاوز نسبة الوافدين 20% من إجمالي 
عدد السكان.. ولكن يبدو أن وزير 

العمل ذاته لديه عدد ال يستهان به من 
»العمالة«!

)4(
شبابنا يريد الفرصة.. ونحن - في 

اخلليج - منر مبنعطف تاريخي فيه 
الكثير من التحوالت الثقافية.. العيب 

االجتماعي الذي كان يتقدم على الدين 
واملنطق واألخالق كسر بالوعي.. شبابنا 

يعملون وانني على ثقة بأنهم أبرع من 
هذا البحر من 17 مليون عامل عطلوا 

تنامي السوق اخلليجية وأضروا بالبنى 
التحتية بحواالتهم السنوية البالغة أكثر 

من 81 مليار دوالر!
والرواتب بازدياد!

)5(
البد من تكاتف.. حكومي وثقافي وفكري 

واقتصادي واجتماعي ومجتمعي للحد 
من هذا الهدر اخلطير!، منظومة عمل 

تستفيد من املاضي، وحتفظ احلاضر، 
وتخطط للمستقبل!

)6(
سمعت مسن يقول: يوصلون »كل 

شيء« إلى املنزل مجانا.. ال يريدون 
لشبابنا أن ينهضوا من »أماكنهم«!

mqarawi@hotmail.com

Nermin-alhoti@hotmail.com

د.مطلق راشد القراوي 

د.نرمين يوسف الحوطي

حامد رضا العلي

منصور الضبعان

األخالق ركيزة 
أساسية عند 
اإلنسان

الكلمة 
الطيبة

قانون املرور 
ومرور القانون!

نثق بشبابنا 
ونستقدم 
العمالة!

وقفات

محلك سر

فلسفة

خلجنة


