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بركان وإنسان

سلطان إبراهيم الخلف

فكرة

رماد  بركان أيسلندا الذي أصاب حركة الطيران في أوروبا 
بالشلل ملدة أسبوع وتسبب في تعليق مصالح عدد كبير من 
املسافرين وفي خسائر مالية ضخمة قدرت مبئات املاليني من 
الدوالرات جراء تعطل الكثير من األعمال التجارية املرتبطة 
بحركة النقل اجلوي هو ظاهرة طبيعية من بني العديد من 
الظواهر الطبيعية التي يتعرض لها كوكبنا األرضي منذ أن 
خلق اهلل تعالى الكون. ولعل اخطر تلك الظواهر هو ارتطام 
أحد النيازك السيارة باألرض منذ أمد سحيق حيث أدى إلى 
انقراض كائنات حية كثيرة مثل الديناصورات بعد اختناقها 
من غبار ودخان احلرائق الناجتة من ذلك االرتطام كما تشير 
إلى ذلك بعض النظريات العلمية. وترى كيف يكون احلال 
لو أن بركان أيسلندا استمر يقذف حممه وينشر رماده في 
الفضاء دون توقف؟ طبيعي أن ذلك سيكون مبثابة كارثة ال 
ميكن أن يواجهها إنسان اليوم ككارثة سونامي في جنوب 
شرق آسيا وكارثة غرق والية لويزيانا األميركية التي ضربها 
إعصار كاترينا منذ عدة سنوات وأعلن البيت األبيض أنها 
منطقة منكوبة وستكون اخلسائر املالية أضعافا مضاعفة 
ورمبا أدى إلى انهيار العديد من شركات الطيران التي تعاني 
باألصل من خس����ائر مالية كبيرة بعد أزمة ارتفاع أس����عار 
النفط وأزم����ة االقتصاد العاملي احلالية ناهيك عن التبعات 
الصحية الناجتة عن تلوث الهواء بالرماد واجلهود املبذولة 
في إزالة ترسباته من املناطق املنكوبة ورمبا أدى إلى نزوح 
موجات كبيرة من البشر بحثا عن مناطق آمنة ال يصلها رماد 
البركان. ولو كان مبقدور إنس����ان اليوم رغم كل ما يتمتع 
به من إمكانات تقنية حديثة أن يفعل ش����يئا حيال البركان 
لبادر إلى إغ����الق فوهته في احلال حتى يأمن ثورته ويهنأ 
ف����ي حياته لكنه يعلم ان ذلك فوق حدود طاقته وإمكاناته. 
حق����ا إنه كائن ضعيف ووجوده على األرض مهدد بتقلبات 

الطبيعة لكن مصيره فيها يبقى حتت رحمة اهلل.

كثيرون يعتقدون أن مفهوم »التنمية البشرية« حديث، 
ويربطون غالبا ظهوره بالعقد األخير من القرن املاضي، أي 
مع تنامي الث���ورة املعلوماتية والتكنولوجية واالقتصادية 
الهائلة. ولكن املتتبع جلوهر هذا املفهوم، سيكتشف بنظرة 
حتليلية بسيطة، أن مفهوم التنمية البشرية قدمي جدا، وكان 
موجودا في األديان والش���رائع السماوية. حتى إن أحد أبرز 
مؤسس���ي علم التنمية البشرية نامليار هيل استشهد بدور 
نبينا محمد ژ كشخصية مربية للتنمية البشرية، وذلك في 
 think كتابه الذي ألفه في أوائل القرن املاضي والذي عنوانه
and grow rich. وكذلك استخدم قادة سياسيون ناجحون مثل 
املهامتا غاندي، مفهوم التنمية البشرية، إال أن استخدام هذا 
املفهوم، ظل في حدود الشكل الفطري والعفوي، دون التركيز 
عليه كعلم قائم، كما هو احلال اليوم، حيث اصبح يدرس في 
كبرى جامعات العالم، وتقوم عليه اقتصادات دول ناجحة، 

وباملقابل تخفق فيه اقتصادات دول ال تلقي باال له.
ونأمل في الكويت ان نكون من املجموعة األولى التي يشغل 
مفهوم التنمية البشرية: حيزا كبيرا من اهتمامها، ويشكل لها 
قوام العمل اإلنتاجي.. ولكن هل طموحنا هذا واقعي، قياسا 

إلى املعطيات التي نشاهدها اليوم في مؤسساتنا؟
لنكن أقرب للشفافية من أن نتحدث وراء اجلدران. فحتى 
اآلن، ورغم ان أقس���ام التنمية البش���رية دخلت في الهياكل 
التنظيمية للمؤسسات، اال ان هذه االقسام لم يتح لها حتى 
اآلن أن تؤدي دورها األمثل، بل ان الكثير من هذه املؤسسات 
تنظر ألقس���ام التنمية البش���رية، على انها نوع من الترف 
االداري، أو تهمشها في القرارات الهامة التي تتخذ. وباملقابل 
فان التقصير يطول هذه االقسام نفسها حني تختزل كل دور 

التنمية إلى رحالت ترفيهية للموظفني. 
وهناك تقصير اكبر من مؤسساتنا يكمن في املرحلة التي 
تسبق احلياة الوظيفية للفرد، أي ان جيل الشباب الذي ميثل 
حوالي 70% اليوم من متوسط أعمار املواطنني، ال توجد خطط 
واضحة وعملي���ة إلعداده للدور القيادي واالنتاجي، اال بعد 
ان يلتحق بالوظيفة. ولو استبقنا هذه املرحلة فسوف جند 
في السنوات القليلة املقبلة جيال كامال مؤهال باقتدار لقيادة 

مفاصل الدولة نحو انتاجية افضل مما هي عليه االن.
حيث يرى املتخصصون في هذا املجال أن »التنمية البشرية 
ذات بعدين، وبعد يهتم مبستوى النمو اإلنساني في مختلف 
مراحل احلياة لتنمية قدرات اإلنسان، طاقاته البدنية، العقلية، 
النفسية، االجتماعية، وُبعد يتصل باستثمار املوارد واألنشطة 
االقتصادية التي تولد الثروة واإلنتاج لتنمية القدرات البشرية«. 
يقول مفكر ياباني عن شعبه: »معظم الشعوب تعيش على 
ثروات تقع حتت اقدامها وسرعان ما تنضب، اما نحن فنعيش 

على ثروة فوق أرجلنا تزداد وتعطي بقدر ما نأخذ منها«.
ولو نظرنا الى واقعنا اليوم في الكويت، لوجدنا ان الشباب 
لدينا يس���ير غالبا باجتاهات غير مدروسة، وخصوصا في 
املرحلة اجلامعية. لذلك فان الطلبة الذين يدرسون في اخلارج 
يكونون اكثر اصطداما بالواقع من الطلبة الذين درسوا داخل 
الكويت، الن هؤالء القادمني من اخلارج  يحملون في جعبتهم 
مفاهيم جديدة تلقوها حول آلية التنمية البشرية والكيفية 
العلمي���ة التي يتوجب عليه���م ان يتبعوها لتحقيق أفضل 
النتائج. ولكن عندما يدخلون احلياة العملية هنا يجدون ان 
ما تعلموه وتدربوا عليه يتكسر امام جدران البيروقراطية 
والروتني، وأحيانا املزاجيات او احملس���وبيات، واعتبارات 
اخرى كثيرة جتعلهم أمام خيارين: اما ان يستسلموا للواقع 
الوظيف���ي اخلطأ، ويقبلوا باألمر الواقع، واما ان الباب الذي 
جاؤوا منه في املطار مازال مفتوحا.وفي احلالتني فان اخلاسر 

األكبر هو الكويت.
nasser@behbehani.info

من الخاسر األكبر؟

د.ناصر بهبهاني

نوافذ

يتقن صانعو القرار في الكويت الكثير من الطرق 
التي متكنهم من التالعب مبشاعر املواطنني أو السيطرة 
على عقولهم أو احلد من تفكيرهم على أحسن تقدير، 
ومن أمثلة تلك الطرق ما تتناقله وس���ائل اإلعالم من 
تصريحات أو اقتراحات مقدمة بغض النظر عن اجلهة 
املقدمة لالقتراح، ونوجز بع���ض تلك الطرق آخذين 
في االعتبار رصد أهم محاوالت الهيمنة على العقول 
وصرف نظر املواطن عن التفكير بعظائم األمور أو جلها 
واالنشغال بصغائرها، محاولني التوصل لتلك التركيبة 
العجيبة التي ميتلكها بعض الساسة والتي متكنهم من 

الوصول القتحام الدماغ البشري وشل تفكيره.
فنجد هناك مش���اكل مفتعلة عمدا من جهات يهمها 
إلهاء العامة لتسهيل حركة اخلاصة بعيدا عن األضواء، 
ما وّلد لدى الكثيرين قناعة بأن األولويات اليوم هي ما 
يدعيه هؤالء، وكأن البلد ليس في أمس احلاجة للتعاضد 
والتالحم وبداية عصر من الش���فافية بني الس���لطات 
والش���عب املغلوب على أمره أمال في حتقيق التنمية، 
جند في كل يوم مقترحات متفرقة هنا وهناك ال توائم 

وال تناسب املرحلية احلالية وال املستقبلية.
ومن أمثلة املشاكل املفتعلة مشكلة الكهرباء وشبح 
انقطاع التيار الكهربائي تلك املش���كلة األزلية والتي 
ال يوجد ما يلوح في األفق مبش���را بحلها حال جذريا 
واجتثاثها عن بكرة أبيها، ومشكلة اجلناسي وازدواجيتها 
والتجنيس واإلج���راءات املتخذة ضد من يثبت عليه 
ازدواجية جنس���يته، ومشكلة القروض وما أدراك ما 
القروض، مشكلة الصحة واملرافق الصحية، ومشكلة 
الرياضة.. الخ، تلك هي بعض أمثلة املش���اكل التي ما 
ان تثار إال ونسمع خبرا عن صفقة مبئات املاليني على 
أثره���ا حتى أخذت أكبر من حجمه���ا بكثير و»لوعت 
جبد« املواطن املس���كني، كما وفرت احلجة للحكومة 
املتقاعسة بأن إثارة تلك املشاكل يترتب عليها محاسبة 
م���ن قبل مجلس األمة فتتحفنا بتصريحها الذهبي أن 
تلك احملاسبات والتي غالبا ما تتمثل في استجوابات 
تعرقل مسيرة التنمية، وكلنا يعلم علم اليقني أن هذا 
الكالم مأكول خيره، ألن كل تلك املشاكل التي كبروها 
وضخموها حتل بشخطة قلم أو على أقل تقدير حتل 

في صمت.
ننتقل إلى التصريحات وهي األداة األكثر فاعلية هذه 
األيام لشل التفكير البشري وباألخص الكويتي وللعلم 
تعتب���ر التصريحات دون ج���دوى ما دامت ال تصيب 
الش���ريحة الكبرى من املواطنني في القلب، فالبد من 
توافر مهارة عالية لصاحبها متكنه من معرفة الوقت 
الالزم إلطالقها لتحقيق االنقسام والتذبذب في الشارع 

ويخلي اجلماعة »يتدودهون«. لكم بعض أمثلتها.
نطالب بزيادة القرض اإلسكاني.. منح كل رب أسره 
عشرة آالف أجدى من حل القروض.. كثرة االستجوابات 
عطل���ت التنمية.. اقتراح منح كل مواطن 5000 دينار 
يس���ير بنجاح. وأنا ش���خصيا تأملت عندما جتاوزت 
التصريح���ات حد دغدغة مش���اعر املواطن وأصبحت 
أداة لتهيج الشارع سعيا في احلصول على أكبر تأييد 
ممكن، بل أصبحت بعض التصريحات أو االقتراحات 
لألسف أشبه ما تكون مبشرط اجلراح الذي ميكنه من 
إغارة اجلروح بنعومة وسالسة، واألغرب من ذلك أن 
تأتي مثل تلك التصريحات من أشخاص يفترض فيهم 
املسؤولية فتصريح بأن مطالب الشيعة لم تتحقق إلى 
اآلن بسبب التمييز ما املقصود به؟ اترك التقدير للقارئ 
الكرمي. وكذلك االقتراح )العوي( بتجنيس زوج الكويتية 
بعد شروط تعسفية ما املقصود به في وقت كهذا أكثر 
من السيطرة على عقول وحشد تأييد الشارع النسائي 
كونه اقتراحا تشوبه الكثير من الثغرات ويثير الكثير 
من الشبهات، ألم يكن األجدر بحثه جيدا قبل دغدغة 
املش���اعر من خالله؟ أليس من املفترض دراسة بدائل 
قانون اجلنسية احلالي جلعله قانونا محكما بدال من 
»التبرب���س« في عملية التجنيس؟ وفتح ابواب ليس 

من االجدر وال من احلكمة فتحها أبدا.
Binsabt.kw@gmai.com

Mind controllers

عبداهلل بن سبت

أطروحة

البش���رية  النف���س 
بطبيعتها تتخوف من 
كل ما هو جديد وغريب 
وما جنهله نعاديه، كأن 
ذلك غريزة ربانية زرعت 
البش���ر وأصبحت  في 
الدفاعية،  أحد األنظمة 
فتجد اإلنسان دائما يبني 

استشهاداته على التشكيك والتأويل ملا هو قادم 
من مستقبل غامض، ومن خالل ما سبق نالحظ 
أن قضية الكويت األولى هذه األيام التي تتداول 
بقوة لتأثيرها على املجتمع هي قانون اخلصخصة 
الذي هوجم ليس جلهل مهاجميه مبنافعه، وامنا 
بسبب تخوف الكثير من أسلوب التنفيذ، وهو ما 
دفع البعض إلى االعتراض عليه مع إدراكه بأنه 
اخلطوة األولى نحو االقتصاد احلر الذي تسير 
عليه أغلب دول العالم اليوم بسبب أهميته للدولة 
من خالل تخفيف العبء عليها عبر إدارة القطاع 
اخلاص لبعض املؤسسات ومشاركته في حتسني 
مستوى اخلدمة والتنفيذ ليمنح احلكومة مرونة 
تؤهلها للعب هذا الدور بعيدا عن القضايا املعقدة، 
وهو ما سيدر على خزينة الدولة الكثير بسبب 
فوائده وإيجابياته ف���ي احلقل االقتصادي وهي 
فلس���فة اقتصادية عاملية تسير عليها املنظومة 
العاملية اليوم، ولكن هذا احللم اصطدم بواقع مناف 
يرفض فكرة التخصيص من بعض أعضاء مجلس 
األمة بس���بب تعاطفهم أو لنقل احتكامهم لرأي 
الشارع وليس العقل واملنطق في مشهد دراماتيكي 
سلبي من خالل تبنيهم لألصوات املنادية بإلغاء 
هذا القانون العتبارات متعددة أبرزها خوفها على 
استقرار وضعها الوظيفي بسبب جتربة مشروع 
الوقود األولى وغيرها من املش���اريع احلكومية 
السابقة، وهو ما دفع البعض إلى جتييش الساحة 

العتراض هذا املشروع 
احليوي عب���ر ترويج 
املؤامرة واإليحاء  فكرة 
بهيمنة بعض املتنفذين 
على هذه املشاريع وفشل 
احلكومة ف����ي مشاريع 
اخلصخص���ة عب�������ر 
جت���ارب س���ابقة لها، 
وه����ي شكوك منطقية تفرضها بعض املع����طيات، 
ولك���ن املصلحة العامة تغل���ب على املص����لحة 
الشخصية وما ترجم في قبة عبداهلل الس����الم 
كان هو صوت العقل الذي تغلب على مزايدات رأي 
الشارع، وما أكده النائب الرمز أحمد السعدون من 
خالل مداخلته والتي أكد فيها أهمية اخلصخصة 
والت���ي يجب أن تقر حيث قال في مداخلة له، إذ 
لم نقر هذا القانون فنحن نس���اعد املتنفذين من 
حيث نشعر أو ال نشعر لالستيالء على مشاريع 
احلكوم���ة، وأن هذا القانون جاء لوضع ضوابط 
على اخلصخصة وكبح جماح احلكومة واملتنفذين، 
لينتهي حديث النائب الس���عدون عند هذا احلد 
ولكن املفارقة الغريبة في جلسة اخلصخصة أن 
النواب املعارضني ملشروع هذا القانون هم أنفسهم 
م���ن وافقوا على خطة التنمية والتي تنادي عبر 
أولوياتها بقان���ون اخلصخصة، وهو داللة على 
أن ما يجري ليس س���وى إرضاء لبعض الوعود 
التي قدمت لكس���ب ود بعض القيادات النقابية 
التي تعارض هذا القانون ملصالح ال نس���تطيع 
حتديد نواياها ألن الكل يحاول أن يجد الوسيلة 
األجدى التي تناسبه في هذا املوضوع، ولن يتحقق 
هذا التعاون إال من خالل تفعيل احلكومة دورها 
الرقابي واإليجابي في تنفيذ ومتابعة هذا املشروع 

على أرض الواقع.
t-alhaifi@hotmail.com

حني قرأت ما طرحه 
النائ����ب الفاض����ل علي 
الراش����د حول مقترحه 
املزم����ع تقدميه لتعديل 
الدستور تساءلت كثيرا 
كيف يكون نهج تعديل 
الدس����تور ه����و جعل 
سيطرة أكبر للحكومة 

على البرملان؟ وبهذا الصدد أود أن أش����ير إلى أن 
ما طرحه النائب الفاضل هو رأي البد من احترامه 
ويبقى رأيه اجته����ادا منه وقد تكون لديه وجهة 
نظر فيما طرح، غير أن م����ا يحمله االقتراح بني 
طياته من جموح واضح نحو س����يطرة احلكومة 
على البرملان يعد أمرا مستغربا كون نائب لألمة 
ينادي ويقف في ص����ف احلكومة ويؤازرها لكي 
حتجم من ه����ذه األداة الرقابية املهمة، وقد يكون 
رأي النائب علي الراشد بأن هناك الكثير من النواب 
قد أساءوا استخدام أداة االستجواب مما جعل منه 
أداة تصفية للوزير أو انتقاما شخصيا ضيقا أو 
تصفية حس����ابات قد ال يكون الوزير طرفا فيها، 
ونحن هنا نؤكد للنائب الفاضل أن سوء استخدام 
هذا األداء ال يعني التوجه لتقليص أدوات النائب 

الدستورية.
ولو علمنا أن االستجواب ال يعدو كونه سؤاال 
برملانيا مغلظا، وال يكون االستجواب كذلك مؤثرا 
إال بعد أن يستطيع النائب إقناع 10 نواب في جلسة 
االستجواب لطرح الثقة بالوزير، فإذا القوة ليست 
في االستجواب بذاته وإمنا في عملية تقدمي طلب 
طرح الثقة بالوزير وهذا ال يتم إال بتوقيع عشرة 
نواب على ه����ذا الطلب وهو أبلغ رد على اقتراح 

النائب علي الراشد.
وقد ق����دم النائ����ب الفاضل حج����ة مفادها أن 

االستجواب يقدم من نائب 
واحد في حني أن املشروع 
بقانون يحتاج خلمسة 
نواب لتقدميه وكأنه يرى 
أن االس����تجواب أهم من 
املشاريع بقوانني، لكننا 
إذا نظرنا إلى مسألة تقدمي 
مشروع بقانون وهي أكبر 
بكثير من مسألة تقدمي استجواب ضد هذا الوزير 
أو ذاك، فس����نجد أنه لو أقر قان����ون ما فإن أثره 
س����يكون فاعال على جميع من يعيش في الكويت 
أما االستجواب فهو كما أكدنا مجرد سؤال برملاني 
مغلظ ال يكون مؤثرا إال بعد مسألة طلب طرح الثقة، 
لذلك فإن إدراك املش����رع الكويتي بوجوب توقيع 
5 نواب على أي مشروع بقانون هو أمر في غاية 
الدقة والروعة في الواقع وذلك في تأكيد املش����رع 
بأن أثر القان����ون على حياة الناس أهم من تقدمي 
استجواب فنحن بالنهاية دولة مؤسسات ال دولة 
أفراد، لذلك من املنطقي أن يكون تقدمي االستجواب 
جائزا بنائب واحد وتقدمي مش����روع بقانون وهو 

أهم من االستجواب برأيي بخمسة نواب.
وكم يكون رائع����ا ووطنيا لو قام أحد اإلخوة 
النواب بتقدمي اقتراح بتعديل الدستور حيث يحجر 
على احلكومة التصويت على اختيار رئيس مجلس 
األمة ونائبه وجميع املناصب ناهيك عن حجرها 
عن التصويت على اختيار أعضاء اللجان البرملانية 
وإلغاء مس����ألة أن الوزير يكون نائبا بالبرملان، 
ليكون لدينا برملان شعبي 100%، فلو مت هذا األمر 
ملهد الطريق إلشهار األحزاب والتحضير ألن نخرج 
من دميوقراطيتن����ا اجلزئية إلى رحاب أن تكون 

األمة فيه مصدر السلطات جميعا.
 F_alnashwan@hotmail.com
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