
الخميس
1  يوليو  2010

35
آراء

كانت مشاركتي في مؤمتر العمل الدولي بجنيڤ ضمن وفد 
وزارة الش���ؤون االجتماعية والعمل برئاسة وزير الشؤون 
د.محمد العفاس���ي، في جلنة مكافح���ة مرض نقص املناعة 
البشري )اإليدز( ذات فائدة كبيرة، إذ إنها منحتني الفرصة 
للحديث عن سياسة الكويت في مكافحة هذا املرض واتفاقها 

مع املنظمات الدولية في سياساتها.
وقد مثل اللجنة بعضويتها احلكومات والعمال وأصحاب 
العمل م���ن دول العالم املختلفة، ومن أه���م البنود التي مت 
التأكيد واحلرص على حتقيقها هي مكافحة الوصمة والتمييز 
املصاحبني للمصابني بڤيروس نقص املناعة البشري )االيدز( 
توافقا مع مبادئ حقوق اإلنس���ان، وقد متت مناقش���ة هذا 
املوضوع من قبل أعضاء اللجنة، باستفاضة، ولم ُتغفل آراء 

العمال باإلضافة الى أصحاب العمل واحلكومات.
وعند انتهاء اجتماعات ومناقشات اعضاء اللجنة مت اعتماد 
التوصي���ات اخلاصة مبكافحة الوصمة والتمييز، وحتقيق 
العدالة للمصابني بامل���رض من حيث متتعهم بكل حقوقهم 
سواء في التعليم أو العمل أو في احلياة االجتماعية أو العالج، 

وحتقيق السرية واخلصوصية ألسر املصابني.
إن جناح هذه التوصية حتقق بس���بب االستماع إلى كل 
األطراف سواء احلكومات أو أصحاب العمل أو العمال املعنيني 

باملوضوع.
ولنجاح اي عمل من األعمال، فإنه من املستحب مشاركة 
جميع األط���راف املعنية لتحقيق األه���داف املرجوة، وعدم 
االكتفاء بآراء اصحاب القرار إذ إن الرؤية تختلف من اصحاب 

القرار الى املعنيني باألمر.
قال تعالى )وأمرهم شورى بينهم(.

فإن اهلل س���بحانه وتعالى دعانا الى التشاور في اي امر 
من االمور حتى نصل الى الرأي السديد الذي يرضي جميع 
االطراف وعدم االنفراد بالرأي وهذا س���مة من س���مات آلية 

اتخاذ القرارات السديدة.

عندما يدخل الطفل الروض���ة يكون جوها جديدا عليه، 
باإلضاف���ة الى اختالطه مع أطفال م���ن مناطق مختلفة، لذا 
يعود الينا في بعض األوقات متعجبا من بعض األلفاظ التي 
يسمعها ممن لم يحرص آباؤهم على تعليمهم وتهذيبهم حسب 
األصول املرعية أو املتبعة، ويكون استغراب اآلباء من هذا 
اخلب���ر أمرا مقبوال، ألن األمر جديد عليهم ولم يكن االطفال 
حتى اآلن على مس���توى من الوعي يحصنهم عند التعرف 
على عادات جديدة ويجنبهم استعمال األلفاظ النابية، يتمنى 
اإلنسان بعد هذا الدرس وهو في الروضة أال يسمعها من أي 

شخص يفترض فيه التربية احلسنة واحترام الغير.
وأعجب حقا من اننا بعد كل هذه الس���نوات من ممارسة 
الدميوقراطية والتعرض لظروف صعبة، أصبحنا نس���مع 
ان هناك أحاديث كثيرة عن اخلالفات بني النواب والوزراء، 
أو بني بعضهم البع���ض في مجال احلوار الدميوقراطي في 
املجلس، ألن أهم ما يربط اإلنس���ان بأخيه اإلنسان هو لغة 
التخاط���ب وأهم ما في ذلك الكلمة الطيبة واالبتعاد عن كل 
كلمة قد تسيء الى الغير، ألن الكلمة النابية إذا خرجت من 
الفم وسمعها ش���خص آخر وكان مقصودا بها فإنها تكون 
كالفرصة الضائعة لن تعود مهم���ا فعل قائلها، ألن الكلمة 
النابية تخلف جرحا عميقا ال يبرأ أبدا خاصة إذا كان قائلها 
شخصا مسؤوال يجب أن يتقيد بأسلوب املناقشة واحلوار، 

ويتقيد مبا ورد في الدستور وفي الالئحة الداخلية.
ما حدث بني أح���د النواب واألخ وزي���ر الصحة د.هالل 
الس���اير أمر أقل ما ميكن أن نصفه به انه أمر مش���ني، ولم 
جترح كلم���ة النائب د.هالل فقط، بل جرحت جميع أعضاء 
احلكومة وأعض���اء مجلس األمة، ألن املف���روض ان يكون 
مستوى احلوار واألخالق الذي تفرضه عضوية مجلس األمة 

أو عضوية احلكومة راقيا ومهذبا.
أسفا على مجلس األمة، ألن مثل هذه التصرفات عبارة عن 
سهام تصيب املجلس في مقتل وتؤدي الى حله، وسيكون 
هذا خسارة كبيرة لفقدان أكبر مكسب حصل عليه الشعب 
الكويتي وذلك بتطبي���ق احلياة الدميوقراطية في الكويت، 
ألنه مهما اختلفنا يجب أال نتسبب في جرح هذا املجلس وال 
أن يجرح أخالقيات هذا املجلس، ولكن ان يصل احلوار الى 
مستوى القذف والنيل من شخص اإلنسان أو من عائلته هذا 
أسلوب »ش���وارعي«، وكان يجب على أعضاء مجلس األمة 
احلاضرين هذه الواقع���ة ان يبطلوا مثل هذا التصرف من 
األخ النائب حتى ال يسبب إثارة األخ د.هالل الساير وما قد 
يترتب عليه من اعتداء جس���دي أو أكثر من ذلك، فهذا األمر 
مرفوض رفضا قاطعا، خاصة انه حدث بحضور سمو رئيس 
مجل���س الوزراء ورئيس مجلس األمة وأعضاء املجلس من 

وزراء ونواب، وإن كان ذلك في قاعة االستراحة.
»ي���ا ناس، حرام عليكم ما تعملوه« وأرجو أال تدنس���وا 
الصفح���ة البيضاء في الدميوقراطي���ة الكويتية مبثل هذه 
التصرفات التي تصيب التجربة في مقتل وتؤدي الى القضاء 
عليها ألن ما تبقى لدينا في هذا البلد الطيب هو تلك األواصر 
الصادقة بني بعضنا البعض، والتواصل الدائم الذي جنده 
متأصال في تصرفاتنا ما يجعل من الكويت منوذجا فريدا.. 
حرام ان نش���وه صورتها بتصرفات ش���خصية خالية من 

الذوق واألخالق.
وأناشد أعضاء مجلس األمة جميعا أن يبادروا إلى وقف 
س���ريع ملثل هذه التصرفات حفاظا على الدميوقراطية في 

وطننا احلبيب.
وكان اهلل في عوننا بتحمل أمثال هؤالء األشخاص.

مؤتمر العمل الدولي 
والصحة واإليدز

د.هند الشومر

ألم وأمل

حتى أطفال الروضة
ال يتصرفون بهذه الصورة

د.عبدالرحمن عبداهلل العوضي

من غير إحراج

إن االحت���كار كمفه���وم 
جتاري محرم شرعا وقانونا 
ومنطقا، ولكن���ه كمفهوم 
سياس���ي ميكن أن ينسف 
بلدا بأكمله���ا ويحيلها من 
جنة دميوقراطية غناء إلى 
صحراء قاحلة متلؤها أشواك 

»عرفج« الديكتاتورية.
في الكويت نحن لم نصل إلى الدميوقراطية الكاملة 
ووصلنا إلى حالة مرضية مقارنة باحمليط العربي إلى 
ما يعرف باسم شبه الدميوقراطية في املقياس العاملي، 
ولكن حالة الشبه دميوقراطية تلك ميكنها توصلنا ولو 
من غير قصد إلى حالة مقابلة لها متاما اس���مها شبه 
الديكتاتورية، وهي حالة أصبحت متارسها حكومتنا 
في الفترة األخيرة، فاحلكومة مسيطرة على كل شيء 
تقريبا ومتلك بيدها زمام كل األمور، تأمر وتنهى وتخلع 
العطايا على من تش���اء وتنزع املناقصات ممن تشاء 
وتفصلها عل���ى مقاس من ترضى عنه، وتقر القانون 
»اللي على كيفها« وأما القانون »اللي مو مشتهيته« فال 

مترره وإن حج معارضوها نيابة عنها 700 حجة.
و احلكوم���ة اليوم ومع األغلبي���ة البرملانية التي 
متلكها أصبحت متارس نوعا من أنواع الديكتاتورية 
باحتكارها الس���لطة دون محاسبة حقيقية أو رقابة، 
وتتحكم بجزء حيوي ومهم من الس���لطة التشريعية 
وتسير معها وتوجه دفة القوانني والتشريعات ببركة 

»األغلبية املوالية«.
ومن حق احلكومة أن تشكل لها أغلبية في البرملان 
كما ذهب بعض االخوة الكتاب الذين بحت حناجرهم 
دفاعا ع���ن هذا احلق »األعوج« وس���بق لي أن بررت 
هذا للحكومة كنوع م���ن احلق املؤقت ولكن تبريري 

املناورات  اقتصرته عل���ى 
السياسية في حالة الدفاع 
العمل  عن نفس���ها وليس 
بهذا األس���لوب على طول 
اخلط الذي يبدو أنه أصبح 
األسلوب الوحيد الذي جتيده 
رغم أن املنط���ق الطبيعي 
ملفهوم الدميوقراطية ال يجيز 
للحكوم���ة أن تكون لها أغلبي���ة برملانية إال في حالة 
وجود أح���زاب، وهنا ميكن القول انه من حق احلزب 
الذي ينال أغلبية املقاعد أو نسبة أكبر منها أن يقوم 
بتش���كيل احلكومة إما منفردا أو بالتحالف مع حزب 
آخر أصغر منه ليص���ل معه إلى األغلبية التي متكنه 

من تشكيل احلكومة. 
أما وأن احلكومة لدينا يتم تشكيلها بعيدا عن آلية 
نتائج االنتخابات، فليس من حق احلكومة حتى السعي 
لدعم مرشح ال معنويا وال ماديا، وإال اعتبر هذا تدخال 
من السلطة التنفيذية في السلطة التشريعية ومخالفة 
للدستور وهو ما حصل فعال خالل االنتخابات املاضية 

والتي قبلها وما قبلها ويحصل اآلن.
ليس من حق احلكومة السعي حتى ولو باإلشارة 
إل���ى ضم نائب واحد إلى صفها في ظل دميوقراطيتنا 
»العرجاء« التي تنقصها ساق »األحزاب«، نعرف ونعترف 
بأن دميوقراطيتنا ليست كاملة ولكن معها نحن نسعى 
إلى أن تكون أفضل مبمارس���تنا لها بشكل أكثر رقي 
مما يحصل اليوم، ولكن أن حتيلها احلكومة إلى شبه 
ديكتاتورية فهذا م���ا ال نقبله، حتى وإن فرض علينا 
اليوم بسبب التوازنات السياسية »امللخبطة«، إال أنها 

لن تستمر هكذا إلى األبد.
Waha2waha@hotmail.com

الي���وم   موضوعن���ا 
مستمد من إحدى أساطير 
اليوناني���ني القدمية التي 
امت���ازت بالبريق املتميز 
في األدب العاملي والرونق 
اجلذاب في الفكر اإلنساني، 
وهذا يرج���ع إلى عنصر 
اخليال الذي يجذب القارئ 

لتلك األساطير حيث جند أن اليونانيني القدامى امتاز 
أدبهم وفكرهم بتفس���ير كل ش���يء في احلياة على 
ضوء هذه األساطير مما جعلها ممتدة إلى عصرنا 
هذا، وصندوق باندورا قصة من قصص امليثولوجيا 

اإلغريقية التي حتكي عن »فضول املرأة«. 
 أسطورتنا التي ينبع منها موضوعنا الذي نريد 
التسليط الضوء عليه اليوم تتلخص في أنه: »كانت 
هناك امرأة تدعى باندورا تزوجت من ابيمثيوس، 
وفي صباح زواجهما أرسل إليهما زيوس وهو األخ 
األكبر البيمثي���وس هدية الزواج التي كانت عبارة 
عن صندوق مغلق، ومع الصندوق رسالة بعدم فتح 
الصندوق، فالتزم ابيمثيوس باألمر ولكن باندورا 
جلس���ت بجانب الصندوق تفكر فيما يحتويه ذلك 
الصندوق وم���ع تفكيرها ومحاوالتها بإحلاح على 
زوجها لفتحه لألسف باءت محاوالتها بالفشل، وفي 
يوم ما غاب زوجها عن البي���ت، فاندفعت باندورا 
بفضوله���ا إلى الصندوق وأخذت تنظر إليه وتفكر 
فيما يحتويه من مفاجآت وأس���رار قد تفوز بها إذا 
قامت بفتحه، وبالفعل فتحته، لكنها ندمت على ذلك 
حيث خرج من الصندوق كل ما هو فساد وشر لها 

وللبشرية«. 
تلك هي أسطورتنا، لكن موضوعنا اليوم ليس عن 
»فضول املرأة« لكن ما نريد التسليط عليه من هذه 
األسطورة هو »الفساد وكيفية إصالحه«، فباندورا 
فتحت الصندوق وأخرجت كل الشرور والفساد منه 
إلى الدنيا والبشر ولم حتاول فيما بعد البحث عن 
احللول أو إعادة الفساد والشر للصندوق وإغالقه 
مرة ثانية، لذا يجب على اإلنس���ان أال يفعل مثلما 

بان���دورا بل عليه  فعلت 
الش���ر وإصالح  مواجهة 
الفس���اد والبد أيضا من 
إغالق الصندوق بعد إيجاد 
احللول واإلصالح، لكيال 
تأت���ي لنا ش���رور أخرى 

ويحل علينا فساد آخر.
وإذا كنا من اآلن سنبدأ 
إجازة تشريعية وتنفيذية فإن احلل لكثير من مشاكلنا 
يأتي من تلك العطلة، وهنا أقترح على كل مسؤول 
سواء كان تش���ريعيا أو تنفيذيا يتمتع بإجازة أن 
يقوم بعمل »أجندة« خاصة ليست له بل لنا ليسجل 
فيها كل ما ينحدر حتت مسمى »الفساد واألخطاء« 
ويضع احللول املقترحة له���ا وكيفية إصالح تلك 

العقبات، فعلى سبيل املثال ال للحصر: 
- املديونيات فصندوق املعسرين أو املتعثرين 

ليس هو احلل.
- نسبة توظيف الوافدين في الدوائر احلكومية 
)50%( أدت إل���ى البطالة الت���ي يواجها مجتمعنا، 
فالرواتب الش���هرية التي تعطى من غير عمل لهم 

ليست هي احلل. 
- التعلي���م العالي والتربية، حان الوقت لفصل 
الوزارتني فاألسئلة البرملانية ملشاكل الوزارتني ليس 

هي احلل. 
- الثقاف���ة، البد من إنش���اء وزارة أو هيئة لها، 
فتوزيع الثقافة على الدوائر احلكومية ورعاية بعض 
األش���خاص والتبرع للمتاحف اخلارجية ليس هو 

احلل. 
- الكهرباء واملاء واعتراف الوزير بوجود أزمة 

ليس هو احلل.
- تلوث البيئة والش���واطئ واحملافل والندوات 

التي تقام بشأنها ليس هو احلل. 
> > >

كلمة وما تنرد: احلل ف���ي أن نضع الكويت في 
أعيننا لنتمكن من إغالق صندوق الفساد.

atach_hoty@hotmail.com

بني الكويت ومشهد في إيران آالف الكيلومترات 
تقطعه���ا الطائرة ف���ي حوالي الس���اعتني لتصل 
الى مقاطعات خراس���ان القريبة من أفغانس���تان 
وتركمانستان حيث املدينة املقدسة التي تضم مرقد 
حفيد النبي ژ من أه���ل بيته الكرام »اإلمام علي 
الرضا« الذي ولد في املدينة املنورة 148 ه� وعاش فيها 
ميارس دوره القيادي في التبليغ والتعليم لترسيخ 
العقيدة والشريعة اإلسالمية ويرد على الشبهات 
ويناظر العلماء ويحاور أهل الفلسفة والكالم، حيث 
شهدت هذه الفترة أوج الدولة العباسية أيام املهدي 
والهادي والرشيد واألمني واملأمون وكثر فيها الغالة 
والزنادقة، لكنه وبضغط وإكراه من اخلليفة العباسي 
املأمون الذي واجه حتديات من العلويني وبني هاشم 
الذين اتهموه بأنه نكل بهم ونكث بوعوده، فكان عليه 
ان ميارس دورا الستمالتهم عبر إجبار اإلمام الرضا 
على قبول منصب والية العهد، وليكون قريبا من 
رقابته عليه وتقييد نشاطاته، ولذلك أجبر على قطع 
هذه املسافة الطويلة من املدينة الى مرو )طوس( 
حيث عاصمة املأمون، وقد اضطر اإلمام الى قبول 
هذا املنصب بش���رط ان يكون شكليا ال ميارس أي 
دور يفهم منه إقرارا بسياسة بني العباس، وكانت 
لإلمام الرضا محطات في هذا الطريق الذي ش���هد 
استقباالت حافلة له وذلك ملكانته اجلليلة وعظم 
قدره، ومن ذلك ما حدث في نيسابور حيث نقل الى 
جمع غفير من العلماء واملؤرخني حديثه املعروف 
بالسلس���لة الذهبية عندما نق���ل اإلمام الرضا عن 
آبائه الطاهرين عن النبي ژ عن جبرائيل عن اهلل 
»ال إل���ه إال اهلل حصني، فمن دخل حصني أمن من 
عذابي« ثم التفت اليهم اإلمام مستدركا: »بشروطها 

وأنا من شروطها«.
وقد ُسكت النقود باس���م اإلمام الرضا گ من 

قبل املأمون العباسي.
ورغم ذلك فلم يتورع املأمون عن اغتيال اإلمام 
الرضا 203 ه� عندما استش���عر خط���ر أثره على 
توجهات جموع الناس نحوه لكن مرقده الشريف 
صار محال لزيارة املاليني من الناس وهو ميثل نوعا 
من ارتباط محبي مدرسة أهل البيت عليهم السالم 
بهم ومتسكهم بهذه العروة الوثقى، لكن هذا املشهد 
الشريف لم يسلم من محاوالت التخريب والتدمير 
والتفجير على مدى التاريخ حتى في العصر احلديث 
مثل هجم���ات األوزبك 1587م وقصف الروس 1912 
باملدافع على مدينة مشهد وتفجير أحد االنتحاريني 
باحلزام الناسف قبل س���نوات ولكن لم يزيد هذا 
املش���هد إال مزيدا من الزّوار من بلدان العالم ومنها 
بلدنا الكويت حيث الطائرات الكويتية واإليرانية 
على مدى أيام السنة، وذلك امتثاال ملا نقل عن النبي 
ژ مثل: »ستدفن بضعة مني بخراسان، ما زارها 
مؤمن إال أوجب اهلل له اجلنة وحّرم جس���ده على 
النار«، وعن اإلمام الرضا گ نفس���ه »من زارني 
وهو يعرف ما أوجب اهلل تعالى من حقي وطاعتي 
فأنا وآبائي شفعاؤه يوم القيامة« وغيرها ويتفنن 
املس���لمون هناك بألوان األدعية الى اهلل عز وجل 
والتوجه الى الكعبة املشرفة بالصالة وتالوة القرآن 
الكرمي طلبا لألجر من اهلل تعالى والثواب وقضاء 

احلاجات من اهلل تعالى.
a.alsalleh@yahoo.com

الرضا من المدينة إلى مشهد
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لنغلق صندوق باندورا!

د. نرمين يوسف الحوطي

محلك سر


