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د.عبدالرحمن عبداهلل العوضي

أزمة الدميوقراطية 
في الكويت

أكثرنا يستعمل كلمة الدميوقراطية 
وال يعرف معناها، ألن 

للدميوقراطية أصوال وأخالقيات 
كاملة ال ميكن اختراقها قبل فهم 

معنى الكلمة. فالدميوقراطية كلمة 
يونانية استعملها اليونان للتعبير 
عن نوع احلكم الذي يكون للناس 

أو للعامة. ويجب قبل استعمالها 
أن تدرك خصوصيتها. ونحن 

استعملنا هذه الكلمة دون التعمق 
في فهمها واكتفينا بتعريف احلكم 
الذي لدينا بأنه حكم دميوقراطي. 

ولكن في املراحل األخيرة أصبحنا 
نسيء لهذه الكلمة ونسيء إلى 
أخالقياتها وأسلوب العمل بها. 

فهذا النوع من أنظمة احلكم جاء 
بعد فترة طويلة من حكم امللوك 
وحكم االرستقراطيني والطبقة 

الغنية املتنفذة. كان اخلروج بحكم 
الشعب إلى الوجود انقاذا للشعب، 

ولكن هذا احلكم له أخالقيات 
وأهداف نبيلة وأساليب لكيفية 
العمل به. ولكن ما وصلت إليه 

أوضاعنا في الكويت واستعمالنا 
السيئ لكلمة الدميوقراطية 

وخاصة بعد أن سمينا 
املمارسات الدميوقراطية بالعرس 
الدميوقراطي، وهذا الوصف مع 

األسف الشديد صار مستعمال بعد 
أن وجدنا ما يحدث في األعراس 
من إطالق نار ومخالفة لألنظمة 

والقواعد الدميوقراطية ما أدى إلى 
وصف هذه الدميوقراطية بنفس 

األوصاف.
ففي آخر ماراثون من 

االستجوابات التي حدثت في 
مجلس األمة وصل احلوار فيه من 

بعض النواب املتكلمني في هذه 
اجللسات موجهني كالمهم إلى 

رئاسة الوزراء بأسلوب فيه قلة 
من األدب واالحترام ملن هم أكبر 
منهم عمرا ومكانة ووظيفة. فقد 
قال أحدهم موجها كالمه لسمو 

رئيس الوزراء كما جاء في جريدة 
السياسة »حاسب القيادات النفطية 

أو اترك منصبك... استجوابك 
أقرب مما تتوقع« وكأن املنصة 

التي يقف عليها املستجوب 
أصبحت مقصلة لإلعدام وطرح 

الثقة وإنهاء منصب الوزير.
يا إخوان، ليس هذا هو القصد من 
االستجواب، فالتهديد بهذا املعنى 

هو إهانة لالستجواب، وأشعر 
باحلزن واألسى أن يصل احلوار 
في أهم نقاشات مجلس األمة إلى 

هذا املنحدر اخلطير.
إن غياب االحترام والتقدير 
في مناقشات مجلس األمة، 

مؤشر خطير على انحرافنا عن 
الدميوقراطية، فمثل هذا األسلوب 

يعتبر غير مقبول، كما أن مثل 
هؤالء األشخاص غير مرغوب 

فيهم أيضا في املجلس. لقد كان 
من الواجب على رئيس املجلس أن 
يلقن هذه املجموعة غير املنضبطة 

والتي ال حتترم رجاالت الدولة 
دروسا في األخالق واملخاطبة 

السليمة بني األفراد مقدرين 
مكانتهم السياسية والشعبية 

وأعمارهم. كما يفعل هو شخصيا 
عند ذكر أي اسم ألحد النواب 
باستعمال لفظ النائب احملترم 

فالن.
ال يا اخوان، هذه ليست هي 

الدميوقراطية، وليس هذا هو 
أسلوب النقاش الدميوقراطي بل 
يجب أن نطور مستوى احلوار 

وأن يتولى مجلس األمة مسؤولية 
إعطاء كل نائب جديد دروسا 
تدريبية في كيفية املخاطبة 

والكالم. ففي الكونغرس األميركي 
يعتبر النائب اجلديد في دورة 
تدريبية ملدة سنة، على شاكلة 

الطبيب اجلديد الذي يبدأ ممارسة 
مهنته.

فاحترموا بعضكم بعضا وكونوا 
اخوة متحابني واحرصوا على 

مصلحة البلد قبل تعديكم على 
اآلخرين وحتى على أسلوب 

النقاش في البرملان، فلو استمر 
الوضع كما هو عليه اآلن، 

فالسالم على الدميوقراطية، 
وإذا مارسناها بهذا األسلوب 

فال نستحق الدميوقراطية وكل 
جهودنا لبناء شعب حضاري 

تكون قد ذهبت هباء. ويا حيف 
على الدميوقراطية، ويا أسفي على 
حتويل الدميوقراطية في الكويت 
إلى حديث شوارع. وكان اهلل في 

عون الكويت.
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من غير إحراج

د.مطلق راشد القراوي 

م.طارق جمال الدرباس

بدر سعيد الفيلكاوي

ما تعانيه املجتمعات وخاصة 
اإلسالمية والعربية هو احلرص على 
متطلبات الذات ورغباتها، فاإلنسان 
الذي ليس لديه مبدأ أو منهج حياة 

جتده يحرص على ما يريد دون 
األخذ مبصالح الناس وقيم وأخالق 

املجتمع... الكل يجاهد بأن يكون هو 
الرابح ماليا وشخصيا واجتماعيا، وال 
يقف عند هذا احلد بل يقضي حياته 

وأوقاته بتحصيل ما يريد حتى لو 
على حساب أهله وأوالده.

لذا فقد هذب اإلسالم هذا وجعل حب 
الذات قائما على القناعة التي هي كنز 
ال يفنى.. قال ژ: »من أصبح معافى 

في بدنه آمنا في سربه عنده قوت 
يومه فكأمنا حيزت له الدنيا«، فالذات 
لها مقومات ترتكز عليها لتسعد في 

حياتها منها على سبيل املثال القناعة 
وحب اخلير لآلخرين وعمل اخلير 
وترك كل ما هو مرفوض من حسد 

حقد ومنافسة بغيضة.
دخل أحد املسؤولني املرموقني إحدى 
الديوانيات واستقبل استقباال طبيعيا 
وهو يتحرى استقباال حافال.. إال أنه 
لم يحقق إرادته، ثم دخل أحد الرموز 

االجتماعية من أهل اخلير فوقفت 
الديوانية كلها عن بكرة أبيها تقدم 
التحية والترحيب لهذا الرمز.. هنا 

حتقق االرتقاء بالذات إلى درجات 
عليا.

حب الذات كما هو أسلوب مرفوض 
فهو أسلوب مطلوب كذلك، وهذا 

يتمثل بااللتزام مبتطلبات حب الذات 
اإليجابية، يقول رسول اهلل ژ »من 
كانت الدنيا هّمه فرق اهلل عليه أمره 
وجعل فقره بني عينيه ولم يأته من 

الدنيا إال ما كتب له ومن كانت اآلخرة 
نيته جمع اهلل له أمره وجعل غناه 

في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة«... 
فحب الذات يقوم على رفعة هذا الذات 

فيما ينفع به البالد والعباد ويرتقي 
باألخالق ويجمع املصالح.

يوم اجلمعة املاضية، التقيت بأرملة 
سورية في األردن، استشهد زوجها 

اثر قصف من النظام السوري املجرم 
فتشردت وانتقلت مع أبنائها الستة 
إلى األردن لتعيش في خيمة وسط 

الصحراء األردنية منذ 5 سنوات ليس 
لديها سكن يؤويها، إال تلك اخليمة.

ليست هنا املصيبة فقط، بل املصيبة 
األكبر انها وفي حلظة من اللحظات 

احترقت خيمتها وتوفي خمسة 
من ابنائها، فأمست تعيش مع ابنها 

الوحيد ذي السنوات العشر في وسط 
الصحراء دون معيل!

هذا مشهد من املشاهد الكثيرة واملؤملة 

التي شاهدناها في زيارتنا األخيرة 
الى االردن إليصال مساعدات اصحاب 

األيادي البيضاء من اهل اخلير في 
الكويت لالخوة الالجئني السوريني 
هناك ضمن حملة اغاثية مع فريق 

همم شبابية االغاثي التطوعي.
فريق همم شبابية هو احد الفرق 

الشبابية التي انطلقت من الكويت منذ 
العام 2014 الغاثة االسر السورية، 

وهم من خيرة الشباب الكويتي 
واخلليجي املميز.

من يشاهد ويستمع ملصائب اآلخرين، 
يستشعر ويقدر النعم التي نعيشها، 
ويستصغر كل املشاكل التي تواجهنا.

نحمد اهلل أننا نعيش بني أهلنا 
وأحبابنا، مستقرين بني أبنائنا، 

ننام حتت اسقف خرسانية آمنني 
مطمئنني، يتعلم ابناؤنا في مدارس 

مجانية، وننعم بعالج مجاني واحلمد 
هلل.

وفي اخلتام يجب ان نعلم ونتيقن 
بأن الكويت محفوظة من اهلل، بسبب 

العطاء السخي ألهل اخلير فيها، 
ونسأل اهلل أن يفرج عن اخواننا 

املسلمني في كل مكان، وان يحفظ 
الكويت ويدمي عليها األمن واألمان 

واالطمئنان.
ومبارك عليكم الشهر

يذكر التاريخ أنه قبل انتشار األديان 
السماوية كانت الديانات الوثنية 

التي تتعدد فيها اآللهة وتنتشر فيها 
اخلزعبالت والسحر، ومع انتشار 

الديانات السماوية التي حاربت انتشار 
هذه اخلزعبالت وحرمت فعلها 

على املؤمنني بها أو حتى تصديقها، 
فتراجعت وأصبحت منبوذة.

الديانات في آسيا الشرقية ال زالت 
على وثنيتها وحتتوي على العديد 

من اخلزعبالت لكن مع تطور العلم 
حاولوا أن يدمجوا، سمة روح العصر 
العلمية ودياناتهم فنتج عن ذلك أفكار 

كثيرة من ضمنها ما يسمى بـ »علم 
الطاقة« وهو ليس بعلم ألنه غير قابل 

للقياس والطاقة املقصود فيها ليست 
الطاقة باملعنى العلمي الذي نعرفه، إمنا 
الطاقة التي انتشرت بالكون حني بداية 

اخللق وال زالت موجودة وهي التي 
تتحكم في حياتنا بالسلب أو اإليجاب 
وطبعا ال يوجد دليل علمي يثبت ذلك.

ألن خزعبالت الطاقة هذه تأتي بالكثير 
من األموال ملروجيها قام أشخاص 

غربيون بأخذها من الشرق اآلسيوي 
ونشرها في ثقافتهم لكن واجهوا 
مشكلة بأنها تتعارض مع ديانتهم 

املسيحية، فقاموا بتغيير بعض 
املفاهيم املتعارضة لكي تتأقلم مع 

ديانتهم السماوية وملا حققوا رواجا 
بالغرب قام بعض املسلمني بأخذ هذه 

اخلزعبالت وتكييف الدين اإلسالمي 
حتى يتأقلم معها. فأصبح علم الطاقة 

عبارة عن خزعبالت ديانات وثنية 
ممزوج ببعض املصطلحات واألدلة 

العلمية ومكيف مع الديانات السماوية.
وعلى الرغم من وضوح عدم 

مصداقية الطاقة إال أنها ذكية ألنها 
دائما ما تلعب على وتر الفراغات 

العلمية واملعلومات التي لم يستطع 
العلم احلديث الوصول إلى أسباب 

حدوثها والسبب اآلخر هو مخاطبتها 
لعاطفة اإلنسان وليس عقله، ومبادئها 

تكاد تكون كلها مرتبطة باستخدام 
التحيزات املعرفية في عقل اإلنسان 

فتسحر كل من ال يعرف حقيقتها.

الشتات.. 
في حب الذات

األرملة 
السورية

أوثان... 
علم... ديانات

وقفات

هندس

خارج الصندوق

دميوقراطيتنا مريضة، ومن عالمة مرضها تدني 
نسبة حضور الناخبني، والتي إلى أدنى مستوى 
لها في انتخابات املجلس البلدي السبت املاضي 
حيث بلغت   25%، وكانت نسبة حضور انتخابات 

أمة 2016 قد بلغت نحو  51.9% بعد أن كانت %40.3 
في انتخابات 2013 ! ولسان حال هؤالء املتغيبني: 
»اش سووا لنا«؟!»ماكو فايدة منهم، اللي احلكومة 

تبيه يصير ما عليك منهم«!
ومن عالمات هذا املرض تعالي األصوات الفئوية 

خالل النقاش داخل اجللسات البرملانية وخارجها 
في املقار االنتخابية، وفي أثناء صياغة القرارات، 

فاالستقطابات القبائلية والعائلية والطائفية 
حاضرة عند القيادي الكبير مثلما هي عند جرأة 

املوظف الصغير. 
ومن عالمات هذا املرض كثرة الكالم والوعود 
دون أن يلمس الشعب تنمية ترتقي باخلدمات 

العامة، وتزايد نسب الفساد، وارتفاع أعداد 
سجناء الرأي.

و»إذا أراد اهلل بقوم شرا ألزمهم اجلدل ومنعهم 
العمل«

ورغم وجود وسائل دستورية تنظم العالقة بني 
احلكومة والبرملان فإن األداة الطاغية هي سياسة 

اجلزرة والعصا، أو تسمى املنسف والسيف، 
أو سياسة فتح وغلق احلنفيات! لذلك ال نعجب 

من أسد يزأر بقوة مرعبة ليتحول فجأة الى فأر 
ضعيف أو دجاجة داجنة تتحول إلى نسر جارح 

فجأة!
ال نرتدي نظارة سوداء أمام بضعة اإلجنازات 

الكبرى، لكن الغصة غطت على الفرحة. 

يتسابق املصلون في العالم كله، رجاال ونساء، 
إلى املساجد في شهر رمضان املبارك، وباألخص 

صالتا العشاء والتراويح والقيام، وتأتي الربكة من 
املصلني املوسميني، الذين ال يأتون املسجد إال في 
رمضان، ويبدأون في إثارة املشاكل واالعتراضات 

واالقتراحات، دون أي مبادرة منهم.
ومن أبرز تلك املشاكل اآلتي:

٭ االختالف على أوقات إقامة الصالة، وباألخص 
صالة املغرب، فهذا يريدها 10 دقائق، وهذا يريدها 

20 دقيقة حتى يتناول فطوره كامال، مع أن توصية 
جميع األطباء أن يكون تناول الطعام بعد صالة 

املغرب.
٭ االختالف على عدد ركعات التراويح، فهذا 

يريدها 8 ركعات، وذاك يريدها 20 ركعة، وهنا البد 
أن تشرف الوزارة على تنسيق ذلك بني مساجد 

كل منطقة، ليكون في كل منطقة مسجد واحد على 
األقل يصلي 20 ركعة.

٭ االختالف على درجة التكييف، فهذا يريده باردا، 
وذاك يريده متوسطا، وهذا يشّغل املراوح، وذاك 
يغلقها بسبب احلساسية، خصوصا عند دخول 

الناس من الطقس احلار، أو بعد الفطور. وال يخفى 
عليكم أن املراوح وضعت احتياطا وليس أساسا، 
ألنها تثير الغبار واحلساسية، كما أنها تنثر هواء 

التكييف البارد فتقل برودة املسجد. ولو صبر 
الناس قليال لشعروا ببرودة التكييف.

ولعلها فرصة للتذكير بأننا في شهر عبادة تظهر 
فيه أخالق املسلم، فال ينبغي االختالف والنزاع 

ورفع الصوت وإثارة املشاكل، وإمنا يتم ذلك بناء 
على توافق املصلني مع اإلمام، وباألخص املصلون 
املستمرون، وإعادة األمر في النهاية إلى اإلمام بكل 
احترام، وعدم التطاول عليه بأي شكل، وباألخص 

األئمة الوافدون.
>>>

أعجبتني كلمات للشيخ د.وليد الطراد حول 
مجموعة من الناس أسماهم »نواب الشيطان في 

رمضان« حيث يقول: جعلوا من أنفسهم نوابا 
يقومون مبا عجز عنه الشيطان طوال العام، 

فتراهم يجتهدون في الغواية ويفرحون بالضالل 
ويسعدون باالنحراف، وهؤالء النواب لهم قواعد 

عريقة يسعون معهم في نشر الرذيلة، فهم في 
الذنب سواء، لم يدعوا فتنة إال أحيوها، وال شذوذا 

إال أظهروه، وال صوتا نشازا إال نشروه. قال 
احلبيب ژ »إذا جاء رمضان، فتحت أبواب اجلنة، 

وغلّقت أبواب النيران، وصّفدت الشياطني..«، فحني 
صّفدت الشياطني أعطوا الراية ملن ذكرنا آنفا، 

فكانوا مخلصني في حملها، متفانني في أدائها، 
همهم الغواية حتى تفتح األصفاد عنهم.

وهناك من يريد االشتهار بطرق أبواب الطائفية 
واالستهزاء باملتدينني، وجعل الشاذين يتصدرون 
املشاهد، وإعالنهم املوحد »تابعونا في رمضان«، 

فاستجلبوا سخط اهلل ولعن البشر بسبب ما يبثون 
من هرطقات صبغوا املجتمع بها، فأصبح اخلليج 
خاصة والوطن العربي عامة يتعرف على املجتمع 

مما يشاهد، ولكنها أبعد ما تكون عن احلقيقة!
مساكني نواب الشيطان.. رب اهدهم وردهم إليك 

ردا جميال«. انتهى.
أعجبني الوصف بأن من يقوم بتشويه صورة 

املجتمع اخلليجي والعربي، وينشر الرذيلة بأشكال 
مختلفة، إمنا يقوم بالدور نيابة عن الشيطان 
املصفد في رمضان، ومن شارك في اإلنتاج 

واإلخراج والنشر والتمثيل إمنا هو مشارك في 
اإلثم بال شك، وينبغي علينا كمجتمعات مثقفة 

مقاطعتهم حتى يعودوا إلى رشدهم. أما االحتفاء 
بهم وتكرميهم، إمنا هو تأييد لهم نيابة عن 

الشياطني املصفدة!

a.alsalleh@yahoo.com
د. عبدالهادي الصالح 

د.عصام عبداللطيف الفليج

دميوقراطيتنا 
املريضة

حوسة املساجد 
في رمضان.. 

ونواب الشيطان

م.36

آن األوان

www.salahsayer.com
@salah_sayer

صالح الساير
أسهمت التجربة البرملانية الكويتية في 

نشر ثقافة »غريبة« لم يعهدها مجتمعنا 
الصغير ولم تخبرها املجتمعات االخرى. 

ففي الوقت الذي جتد فيه االفراد 
في سائر دول العالم ينصرفون إلى 

شؤونهم اخلاصة منهمكني في حياتهم 
الشخصية، جند املواطن الكويتي 

مهموما »جدا« بالشأن العام. فالناس في 
بالدنا يتحدثون عن اإلجراءات احلكومية 

أو نحوها من الشؤون العامة أكثر مما 
يتحدثون عن أمورهم اخلاصة. وهناك 

من املواطنني من ينسى اسم حفيده 
أو اسم جاره ويتذكر اسم 50 شخصا 
هم اعضاء مجلس األمة باالضافة إلى 

أسماء الوزراء ووكالء الوزارات والوكالء 
املساعدين!

>>>
في املجتمعات االخرى تنعقد الندوات 

البرملانية وجتري االنتخابات وميارس 
الناس االقتراع وتتنافس االحزاب 

السياسية، ومتر االيام دون أن 
تأخذ أخبار البرملان حيزا الفتا في 
الذهنية اجلمعية للناس املنشغلني 
في حياتهم اخلاصة، واملنغمسني 

في تدبير أمورهم، والذين يجهلون 
أسماء النواب او الوزراء وحتى رئيس 

الوزراء في بالدهم. بعكس الكويت 
التي يتحول فيها نواب البرملان 
والوزراء إلى جنوم يتابع الناس 

أخبارهم وأسفارهم ومشترياتهم، 
وينافسون جنوم الرياضة والفن، 

وتطاردهم الصحافة احمللية للحصول 
على تصريح من أي واحد منهم في 

أي موضوع أو قضية!
>>>

صدفني في دبي وكنت اقرأ كتابا 

في أحد املقاهي، فغمزني بقوله: 
يبدو انك منهمك بقراءة الكتب وال 

تتابع ما يحدث في بلدك، فكيف 
تكتب للصحافة؟ قلت: قراءة الكتب 

تسعفني لكتابة مقال مفيد ينفع 
القارئ، بعكس متابعة الضجيج في 

بالدنا الذي يخلو من املنفعة، خاصة 
بعد سطوة االشاعات واالكاذيب 

وغياب احلقائق. فاحلال، يا سيدي، 
في بالدنا ال يسر. وبعد ان كان 
البعض يتابع »أخبار الوفيات« 

ليقوم بواجب العزاء في امليت أصبح 
يتابع »أخبار احملاكم« ليقوم بواجب 
النميمة ونشر فضائح األحياء. انها 

حالة ملوثة جتعل الناس ينسون 
اخلير الذي بني ايديهم. فيتوجعون 

بال وجع، وينوحون في االفراح 
والليالي املالح.

النواح في الليالي 
املالح

السايرزم


