
الجمعة
4  سبتمبر 2009

11
آراء

استجابة لدعوة كرمية من القائمة اإلسالمية الطالبية 
قبل أي���ام حلضور غبقة رمضانية، حضرت بصفتي 
أحد األعضاء القدماء لهذه القائمة في جامعة الكويت 
سنة 1980، وقد طلبوا مني كلمة في هذا احلفل الوفي 

فلهم الشكر والتقدير.
والواقع أن احلركة الطالبية تعد من القوى الضاغطة 
واملؤثرة في املجتمعات احلية، فالقوى السياسية تستمد 
منها العون واملؤازرة ملا لدى الطالب في هذه الس���ن 
من حماس وحيوية وقد حترروا من القيود املعيشية 
اليومية، ولهذا يحدثنا التاريخ البعيد والقريب عن هذه 
احلقيقة فاحلركة الطالبية كانت حاضرة في ثورات 
أملانيا والنمسا سنة 1848م واملظاهرات الطالبية أذهبت 
بحكم بيرون في األرجنتني 1955، ونس���فت حكومة 
الراي ف���ي كوريا اجلنوبي���ة 1960 وأكرهت الرئيس 
األميركي األسبق ايزنهاور على إلغاء زيارته لليابان 
وقوضت حكومة ابراهيم عبود العسكرية في السودان 
1964 وكذلك احداث قفصة التونسية وثورة اخلبز في 
املغرب، واحتالل السفارة األميركية في طهران 1979 

ملدة 444 يوما.
ورغم أن احلركة الطالبية الكويتية حديثة نسبيا 
لكنه���ا كانت حية ومتفاعلة مع األحداث السياس���ية 
الكويتية والعربية، فيذكر أنها كانت لها بصماتها في 
احداث سنة املجلس 1938 مثلما كانت لهم احتجاجاتهم 
على املش���رف التعليمي اثناء حتصيلهم العلمي في 
البحرين 1941 وكذلك كانت مظاهراتهم في الش���ارع 
الكويتي 1956 ابان العدوان الثالثي على مصر، وتأييد 
الوحدة الثالثي���ة )مصر وس���ورية والعراق( 1963 
واالضراب الذي مت في 1965 إلش���هار االحتاد الطالبي 
احمللي للثانويات بعد أول تشكيل طالبي سياسي في 
ثانوية الش���ويخ 1957 ولهم األثر الكبير في تنظيم 
مسيرات احتجاجية ضد أطماع املقبور عبدالكرمي قاسم 
ف���ي ضم الكويت، واجلميع رمبا يذكر االضراب الذي 
شل جامعة الكويت اثر إلغاء مقرر الثقافة االسالمية 
1980 وقبله الفوضى التي عمت ندوة تأييد االختالط 
في جامعة الكوي���ت 1971، وطبيعي ان تكون للطلبة 
الكويتيني ردود افعالهم املوثقة ازاء فترات حل مجلس 
األمة واملطالبة بالتمس���ك بدستور الكويت، وقد كان 
للقائمة االسالمية احلرة دور بارز ضد التعصب القومي 
واإللغائ���ي واملد الطائفي ال���ذي كان يحاول املقبور 
صدام حسني وأعوانه تكريسه في ساحتنا الوطنية 
أثناء احلرب اإليرانية � العراقية، نتمنى على احلركة 
الطالبية الكويتية احلالية ان تقرأ هذا التاريخ احلافل 
وحتيي في الطلبة روح التفاعل االيجابي مع األحداث 
االقليمية واحمللية وأن تعبر عن آرائها إزاء هذا التدهور 
احلاصل في العالقة بني السلطتني واملؤثر سلبا على 
التنمية الوطنية وتعطلها والتي متثل الساحة العملية 
املعدة الحتضان الطلبة اخلريجني وان يكون لهم دور 
فاعل واستجابة مع دعوة صاحب السمو األمير حفظه 
اهلل تعالى لنبذ التعصب الطائفي البغيض والتداعي 
نحو تكريس الوح���دة الوطنية وإن اختلفت الرؤى، 
لكن لألسف الشديد وكما تشير بعض االستطالعات 
الصحافية احلالية أن هناك قطاعا من الطلبة ال يعرف 

حتى اسم وزير التربية!
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اعتدنا جميعا أن نحمل احلكومة مس���ؤولية تفشي 
البطالة في املجتمع، ولكن هل يتحمل املجتمع جزءا من 
هذه املس���ؤولية أم ال؟ وإذا كانت اإلجابة بنعم فما هي 
حدود وأبعاد مسؤولية املجتمع في انتشار هذه املشكلة؟ 
هذا السؤال ال يعفي بالطبع مسؤولية احلكومة عن هذه 
املشكلة، إال أنه بالتفكير بعيدا عن الببغائية و»األكشن« 
جند جناح الكثيرين في االلتحاق بالعمل اخلاص، وفي 
املقابل فشل غيرهم في ذلك ليس لعيب في نظام العمل 
أو لضعف عائده املادي، ولكن يرجع هذا الفش���ل لعيب 
جذري في عقلية هؤالء األشخاص الذين عادوا لطابور 
اخلدمة املدنية مرة أخرى للبحث عن وظيفة في القطاع 
احلكومي وقد يكون سبب فش���لهم ألنهم يرفضون أن 
يقوموا بنوعية األعمال املكلفني بها رغم أنهم حني االلتحاق 
بالعمل كانوا يعلمون مت���ام العلم بنوعية العمل الذي 

سيؤدونه ولم يخدعهم أحد في ذلك.
عقول صغيرة ونفوس مرفهة وعقالنية غائبة ومع هذا 
شكوى دائمة، وسبحانه مدبر العقول. خالصة »احلچي«: 
الكثيرون من الذين يعانون من مشكلة البطالة هم أنفسهم 
أول أسبابها، إما ألنهم يرفضون أساسا االلتحاق بنوعية 
معين���ة من األعمال أو ألنهم بع���د أن يلتحقوا بعمل ما 
يظنون أنه على العمل ومن فيه أن يتأقلموا مع طباعهم 
ونفوس���هم ال أن يتأقلموا هم مع العم���ل وصعوباته، 
الشاكون من البطالة كثيرون ولكن من لهم حق الشكوى 
الفعلية من قلة توافر فرص العمل قليلون. وأنا هنا ال 
أعفي احلكومة من مس���ؤوليتها ولكني أعفيها من جزء 

من املسؤولية، واهلل املستعان.

كابول املدينة املمطورة باحلزن واملليئة بعشرات اآلالف 
من اآلهات التي تعانق سماؤها احملمرة بآثار الدماء، كابول 
املنكوبة واملبتالة بأهلها ومنذ الس���بعينيات بالرصاص 

القادم من الداخل واخلارج.
أملها مع السوفييت انتهى عرس حترير لم يكد يتم زف 
العروس كابول إلى عرسانها من املجاهدين حتى اختلف 
أهل العروسان وبدأ حمام دم جديد طغى على حمام الدم 

السوفييتي وزاد على منسوبه عشرات املرات.
كابول حكاي���ة الصراع بني امللحدين واملجاهدين، بني 
الشيوعية واإلسالم، حتولت الحقا في بداية التسعينيات 
إلى حرب بني املجاهدين واملجاهدين ثم ابتليت في العام 
2001 بكارثة القاعدة أو باألصح باحلرب األميركية املفتوحة 

على اإلرهاب.
في العام 1986 كنت من بني الشباب الذي يجمع تبرعات 
للمجاهدين في أفغانستان، ولم تكن تهمة أمن دولة كما 
هو احلال اليوم، وهي التبرعات التي تتم على يد جمعيات 
خيرية مبباركة احلكومة، وتغير الوضع وأصبح دينار 
واحد يخرج من جيبك إلى أفغانستان ميكن أن يودي بك 
إلى السجن واحملاكمة وتهم ال تعد وال حتصى حتى وإن 
كانت نيتك بيضاء بياض الثلج ففي زمن احلرب املفتوحة 

على اإلرهاب الكل متهم حتى وإن ثبت العكس.
قبل أيام هاتفني صديقي القدمي جدا مراسل قناة اجلزيرة 
السابق جمال اسماعيل والذي كان أول من أجرى حوارا 
تلفزيونيا مع زعيم تنظيم القاعدة اسامة بن الدن، وسألته 
عن أحوال كابول كونه عاصر احلقبتني صحافيا، عاصر 
زمن الس���وفييت واحتاللهم وعاصر االجتياح األميركي، 
وكان لتوه عائدا من كابول حيث كان يغطي االنتخابات 
األفغانية األخيرة واكتفى بجملة واحدة عند س���ؤالي له 
عن مدينة احلزن كابول: »كانت أفضل حاال أيام االحتالل 

السوفييتي«.
هل يعقل أن يكون السوفييتيون الذين صورتهم لنا 
السينما األميركية بال قلب وال رحمة وال شفقة أرحم من 
أبناء العم س���ام على كابول وعلى األفغان؟ أجابني قائال 
»على األقل السوفييت بنوا شيئا في كابول شيئا ملموسا، 
مدارس ومباني التزال إلى اليوم قائمة، أما األميركان فاكتفوا 
بتوزيع األماني وحلم الدميوقراطية الذي أحال كابول إلى 

قطعة من كابوس يصحو وينام عليه أهلها«
بع���د محادثتي القصيرة مع العزيز جمال أرس���ل لي 
نس���خة من كتاب »حرب األفيون الثالث���ة« الذي يوثق 
تورط قادة في اجلي���ش األميركي في صفقات املخدرات 
التي يديرها أمراء احلرب األفغان، وبغض النظر عما إذا 
كانت املعلومات دقيقة أو غيرها فكابول بل أفغانس���تان 
كلها ليست سوى قطعة من اجلحيم الذي كتب على أهلها 
ان يعايشوها يوما بيوم س���واء مع أبناء ستالني أو مع 

أبناء العم سام أو حتى مع أبناء طالبان. 
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نويت االمتناع عن التعليق 
على قضية تأجيل الدراس���ة 
كيال أؤكد على نظرية اإلعالمي 
بوط���ارق والتي تق���ول إن 
الكويتيني يفهمون بكل شيء، 
إال أنني وجدت نفسي مرغما 
أخاك ومكرها ال بطل باخلوض 
في هذه املعضلة مع العلم أن 
زمالء الكار قد أفاضوا وأسهبوا 

ب���ني مؤيد ومعارض لقرار التأجيل، ولكن ما دفعني لتغير 
قناعتي والتحول من جه���ة ألخرى هو االجتماع التاريخي 
ملجلس الوزراء االس���تثنائي والذي متت الدعوة له بشكل 
دراماتيكي بعد أن بدأ مرض إنفلونزا اخلنازير يتفشى ويحصد 
املزيد من ضحاياه بال متييز، فاعتقدت كما اعتقد البعض أن 
هذا االجتماع هو ألجل النظر بفكرة تأجيل العام الدراس���ي 
مؤقتا حل���ني التأكد من القدرة على احتواء هذه املش���كلة، 
ولكن كعادتها حكومتنا خذلتنا وأصرت على رأيها السديد 
بعد أن اعتمدت خطتها كما هي مقررة مس���بقا والتي جاءت 
في ورقة محضر اجتماع املجلس والتي تقررت على النحو 
التال���ي، على إدارات املدارس أن تتخذ اخلطوات التالية بأن 
حتدد مسافة بني كل تلميذ وآخر ال تقل عن متر كحد أدنى، 
مع العلم أن هذا العام مت حتديث املقاعد لتصمم على شكل 
هالل لتستوعب 4 تالميذ بعد أن مت االستغناء عن الطاوالت 
القدمية، أضف إلى ذلك الكم املقرر من التالميذ في كل فصل 
والذي ال يتجاوز العشرين طالبا مما يقضي باستحالة تنفيذ 

هذه اخلطة على أرض الواقع.
ول���م تنته هذه التوصيات عند هذا احلد بل دعت إلى أن 
تقوم جميع إدارات املدارس برش الفصول 3 مرات أثناء اليوم 
الدراس���ي باملعقمات واملطهرات وتقليص فترة االستراحة 
لتكون 5 دقائق فقط والتنويه على املدرس���ني واملدرس���ات 

الكمامات للوقاية »وال  لبس 
أعلم كيف سيتحدثون« أثناء 

الشرح.
لألس���ف هذا م���ا متخض 
عنه ه���ذا االجتماع مع العلم 
أن العقار لهذا الوباء إلى اآلن لم 
يصل إلى الكويت، حيث يتوقع 
وصوله م���ع نهاية اخلريف، 
أنفس���كم  أتعبتم  فليتكم ما 
وضيعتم وقتكم على هذه التوصي���ات التي أعتقد أنها لن 
تطبق سوى في اليوم األول لزوم فالشات وعدسات اإلعالم 
لكي يثمن لكم الرأي العام خطتكم »الفظيعة« ومن ثم تعود 
األمور كما هي عليه في الكويت على البركة وخل األمور على 

اهلل كما حتدث اليوم من فوضى أينما نظرت لألسف.
واحلقيقة تقال وحتديدا لوزي���رة التربية وكذلك وزير 
الصحة اللذين اؤمتنا أمام اهلل والقس���م الذي أدياه للقيام 
مبهامهما من خالل الس���لطة املمنوحة لهما واحملافظة على 
األرواح وتنفيذ األعمال املناطة بهما على أكمل وجه، ليستدركا 
قرارهما وليس���جال رأيهما في صفح���ات التاريخ وليكون 
عهدهما مشهودا وال يكونا ملومني إن أخفقت األمور، فاليزال 

الوقت بني أيديهما.
مالحظة: شر البلية ما يضحك، فبعض الدواوين أخذت 
برأي وزير الصحة الشهير باالمتناع عن البوس واالكتفاء 
بالسالم باليد، والبعض اآلخر وضع اإلعالن اإلرشادي للوقاية 
من مرض انفلونزا اخلنازير عند مدخل باب الديوانية كوسيلة 
للحد م���ن البوس. وخبر يق���ول إن زوج امتنع عن تقبيل 
زوجته بسبب تفشي مرض إنفلونزا اخلنازير. وآخر خبر 
يقول على لسان بعض املعلمات املتذمرات دائما أنهن ينوين 

االعتصام عن العمل واالعتكاف حتى تنتهي األزمة. 
talal-aihaifi@hotmail.com

يقوم النظام الدميوقراطي 
على أساس املشاركة الشعبية 
ف����ي صنع الق����رار، وهو أمر 
أصب����ح يتم ف����ي البرملانات 
حي����ث يت����م التصويت على 
االقتراح����ات املقدمة لتمضي 
إرادة األكثري����ة، وهذا النظام 
يعتمد بش����كل أساسي على 
مناقشة االقتراحات ودراستها 

ومن ثم التصويت عليها، وهنا نكون في اخلطوة رقم واحد، 
وعندم����ا يتم االنتهاء من التصويت على قانون ما واعتماده 
تتحول اجلهود التي كانت تعارضه أو التي كانت تؤيده إلى 
جهد واحد ومشترك لدعمه وضمان تنفيذه وجناحه، وهنا ندخل 
في اخلطوة رقم 2 حيث تبدأ عملية متابعة القانون اجلديد 

ورصد نتائجه وآثاره على املجتمع ومصلحة الدولة.
مشكلتنا في الكويت تكمن في اخلطوة رقم 2، فنحن أفضل 
من يخطط ويقترح ويتكتك، فليس لدينا مشكلة في اخلطوة 
األول����ى، ولكن ما أن يتم التصوي����ت على قانون ما ويعتمد 
حتى تبدأ جهود املعارضني إلفشاله بدال من دعمه ومحاولة 
االستفادة منه كما يحدث في بالد اهلل الواسعة، بل تتحول 
املسألة إلى عناد وصراع شخصي، وتبدأ عملية االنتقام من 
احلكومة إذا كان االقتراح صادرا منها أو من املجلس إذا كان 
هو صاحب االقتراح، تصبح املس����ألة شخصية جدا لدرجة 
التهديد بإسقاط الوزير أو افش����ال العضو في االنتخابات، 
أما القانون ذاته فال أحد يهتم به أو يكترث، لم تعد املس����ألة 
تتعلق بنتائج القانون اجلديد وآثاره السلبية أو اإليجابية، 

بل بتكسير الرؤوس واالنتصار الوهمي في صراع وهمي.
مش����كلتنا تكمن في اخلطوة رقم 2 حيث تس����ود عقلية 
االنتقام، وتترعرع مفاهيم احلسد الرخيص. عندما دعا الرئيس 
الس����ابق للواليات املتحدة بوش االبن إلى شن احلرب على 

نظام صدام حسني عارضه من 
عارضه في الكوجنرس، ولكن 
ما أن مت التصويت على قرار 
احلرب حت����ى حتول اجلميع 
إلى مؤيدي����ن ووقفوا جميعا 
وراء رئيسهم، ليس حبا فيه 
وال بقراره، ولكن نزوال عند 
رغبة األكثرية، فهكذا يس����ير 
النظام الدميوقراطي، حتى وإن 
اعتق����د األقلية بأن القرار خاطئ، فاملس����ألة حتولت اآلن من 
املناقش����ة والتصويت إلى العمل واإلجناز ومن غير املعقول 
أن تس����تمر عملية الصراع على إبطال القرار أو القانون بعد 
إقراره وإال فما فائدة البرملان وجلس����ات التصويت إذا كنا ال 

نقبل بنتائجها؟
ق����د يقول قائل بأن قرار األكثري����ة ليس بالضرورة على 
صواب دائما، وهناك احتمال كبي����ر أن يكون القانون الذي 
يعتمد قانونا خاطئا وال يخ����دم املجتمع بل يضر مبصالح 
البالد والعباد، وهذا أمر صحيح وممكن بالتأكيد، فهو جهد 
بشري تشوبه النواقص واملصالح من كل ناحية، ولكن هناك 
أيضا وسائل سليمة يوفرها النظام الدميوقراطي أيضا، ومنها 
تقييم نتائج القرار بعد تطبيقه من قبل املختصني )مؤسسات 
املجتمع املدني بشكل خاص(، ومن ثم تقدمي تقارير موضوعية 
حول اآلثار الس����لبية لهذا القرار وبالتالي إعادة التصويت 
عليه مرة أخرى فإما أن يلغى أو يعدل بنفس الطريقة التي 
اعتمد فيها أول مرة، وهذه هي الطريقة الدميوقراطية السليمة 
التي يفترض أن نعمل من خاللها، فإما أن نقبل بهذا النظام 
الدميوقراطي ونتبع قواعده وأصوله ونحترم رغبة األكثرية، 
وإم����ا أن نكف عن االدعاء بأنن����ا دميوقراطيني ونتوقف عن 

التباهي بهذه الدميوقراطية »الديكتاتورية«.
bodalal@hotmail.com
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