المواقف والتطلعات ووجهات النظر المنشورة
في هذه الصفحة وفي بقية مقاالت الرأي في كل صفحات
الجريدة تمثل أصحابها وال تتحمل «النهار» تبعاتها.
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خارج التغطية

التركيبة واملخصصات املالية
ش �ه��دت األس��اب �ي��ع ال�ق�ل�ي�ل��ة ال �م��اض �ي��ة ت��وال��ي
االقتراحات البرلمانية والمشاريع بقوانين والتي
تعبر عن حالة من الكرم غير المسبوق ومنها
اقتراح تشكيل اللجنة العليا لالهتمام بتقييم
التركيبة السكانية في الكويت ومعالجة الخلل
والتي تبين فيما بعد انها اصال موجودة .ثم
يأتي اقتراح اخر خاص باستبدال االجازات
بمخصصات مالية ،ما سوف يشكل حافزا
لجميع المواطنين لعدم الخروج في االجازات
واالستمرار في العمل السيما في ظل وجود
بديل مادي ،واقتراح آخر بصرف راتب للمرأة
الكويتية المتزوجة دون الحاجة للعمل .والحقيقة
ان جميع تلك االق�ت��راح��ات ت��أت��ي ف��ي توقيت
مناسب لمن قدمها حيث ان نهاية المجلس
الحالي قريبة وسيرجع للشارع الذي سوف
تكون لديه الكلمة الفصل في من سوف يبقى
ومن سوف يسقط من الحسابات الشعبية ،وال
يزال النواب يتعاطون مع القاعدة االنتخابية على
اساس قصر الذاكرة ،وسوء األداء المستمر
تمحوه اقتراحات ذات طابع مادي من هنا وهناك.
والحقيقة ان القلق الشعبي يكمن في طبيعة
االدارة ال�ع��ام��ة ومستقبل األج �ي��ال ال�ق��ادم��ة،
وشكل االقتصاد الكويتي والذي سوف يبنى
على اساسه شكل العالقات االجتماعية ،وما

القابضون على جمر املبادئ

إذا كانت سوف تلغى الطبقة الوسطى وننتهي
بطبقة شديدة الثراء تستأثر بكل شيء ،وطبقة
ضعيفة مثقلة بالديون والقروض والتي يعكس
اتساعها حالة الخلل المجتمعي بل نذير لسقوط
اي مجتمع تضعف فيه الطبقة الوسطى ،لهذا
حرصت الدول المتقدمة على الحفاظ على هذه
الطبقة والتي بدورها تنقسم الى عدة طبقات ما
بين فقيرة ومتوسطة وثرية السيما ألصحاب
المهن التقنية وطبقة المتعلمين .ونتساءل هنا
اين وكيف سيكون شكل المجتمع الكويتي
ضمن تلك المنظومة في ظل تلك الخطط التي
تظهر ًمن آن آلخر ،وتصريحات تناقض بعضها
بعضا فيما يخص الحالة المالية للدولة؟
تلك الحقيقة يتطلع اليها المجتمع الكويتي السيما
فيما يخص القلق ازاء المستقبل والذي يترجم
من خالل الكثير من السلوكيات واهمها الحرص
على شراء العقارات في الخارج والتعليم ونوعية
التعليم ،ما يلقي على عاتق البرلمان مسؤولية
كبيرة تتمثل في حمل هذا القلق والبعد عن
ثقافة التنفيع اآلني والنظر للمستقبل .ويبقى
السؤال األهم ..ان تلك المخرجات البرلمانية ما
ً
هي ًاال تمثيل للقاعدة الشعبية ما يفتح تساؤال
كبيرا حول ازمة التناقض المجتمعي ما بين
الطموح والواقع.

د .هيلة حمد المكيمي

يشهد الواقع السياسى العربي الراهن حالة
من االستقطاب واختالل المعايير فيطفو
على السطح المتلونون وأصحاب المواقف
المتقلبة ،بينما ينزوى أصحاب المبادئ
والمواقف الصحيحة ،فهل اختفى أصحاب
المبادئ الصحيحة وهل تالشت القيم من
مجتمعاتنا العربية؟
ي�ق��ول ال�م�ج��اه��د ع�م��ر ال�م�خ�ت��ار« :ص��اح��ب
المبدأ ال يفرط بمبدئه ول��و عرضت عليه
الدنيا بأكملها»،
ل��ذا ف��إن ال�م�ب��ادئ السامية ،وال�ق�ي��م العليا،
والعقائد الصادقة ،واألخالق النبيلة ،تظل
كلها مثال عليا ،حبيسة في األذه��ان ،إلى

أن ي��وج��د م��ن ي�ن��زل�ه��ا حقيقة ع�ل��ى أرض
الواقع ،مهما كلفه ذلك من تضحيات ،ألن
كل صاحب مبدأ وقيمة ال يمكن أن تبقى
مبادئه أو تستمر إال إذا ثبت عليها ،ودعا
إليها ،وضحى من أجلها ،أيا كان هذا المبدأ
وهذه القيمة.
أسباب اختفاء أو ن��درة أصحاب المبادئ
ت �ع��ود إل ��ى أن ه ��ذه ال�ن��وع�ي��ة م��ن ال �ن��اس ال
تستطيع حاليا التعامل مع المجتمع الراهن،
فالمشهد الحالى أصبح بيئة خصبة لذوي
التملق والنفاق ،بل إن بعض أصحاب المبادئ
بدأوا فى التراجع عن مواقفهم تحت وطأة
الضغوط واالتهامات الباطلة التى يتعرضون

لها .وفي عالم السياسة في وقتنا الراهن
ص� ��ارت ال �م �ب��ادئ أول م��ا ي�ت��م التضحية
بها أمام حمالت الترغيب والترهيب ،فكم
ضعفت عزائم الرجال وكم رخصت المبادئ
والقيم واألخالق فأصبحت معروضة في
سوق المصالح بثمن بخس ..في هذا الزمن
أصبح المتمسكون بجمر المبادئ واألخالق
يعيشون في غربة بين مجتمعات يتسابق
أغلب أفرادها على حطام الدنيا من أموال أو
مناصب أو سيادة زائفة ..األزمة الحقيقية
في أصلها هي أزمة أخالقية حيث أصبح
البعض ال يستحي من تناقض مواقفه وال
يخجل من الدوس على قيم الحق والعدالة.

د .ناصر خميس المطيري

naserkmt@hotmail.com
@abothamer123

أستاذة العلوم السياسية
 -جامعة الكويت

mekaimi@hotmail.com

شمس األصيل

الشعب العربي ليس قاصرًا وال معاقًا
آن لموضوع مكانة ودور وحدود مسؤوليات
المؤسسة العسكرية في بالد العرب أن يصل
ال��ى نقطة ال�ح�س��م ال�م�ع�ق��ول وال�م�ق�ب��ول من
شعوبها ومجتمعاتها.
عندما حدثت االنقالبات العسكرية في منتصف
القرن الماضي ،في مختلف األقطار العربية،
وب�ت�ت��اب��ع س��ري��ع ،رح��ب ال�ك�ث�ي��رون بقادتها
وش�ع��ارات�ه��ا الوطنية والقومية ال��داع�ي��ة الى
االستقالل الوطني والقومي ،والقضاء على
النظام االقطاعي الجائر ،والتوزيع العادل للثروة
الوطنية ،وبناء دولة الرعاية االجتماعية ،والرفض
الكامل للوجود الصهيوني في فلسطين العربية
المحتلة .وكانت تلك الشعارات كافية القتناع
الشعوب بتأجيل االنتقال الديموقراطي الى
حين .وبالرغم من المقاومة والمؤامرات من
قبل القوى االستعمارية وقوى الداخل الرجعية
الفاسدة نجحت بعض االنقالبات العسكرية
ف��ي تحقيق بعض تلك األه ��داف ،بينما تاه
بعضها اآلخر واصبح عبئا على الوطن واألمة
بسبب فداحة األخطاء التي ارتكبها بعض
قادتها وفشل األحزاب السائرة في ركابها
ودخ��ول بعض المؤسسات العسكرية في
ألعاب وانتهازية الغنائم والنفوذ واالمتيازات.
سبعون سنة مرت والمؤسسة العسكرية في
بعض بالد العرب في حيص وبيص والناس
في هرج ومرج بشأن مكانتها وأدوارها وما
تفعله وماال تفعله .بل لقد ازداد الموضوع
تعقيدا وخطرا بعد أن أدخلت المؤسسات
األمنية القمعية واالستخباراتية في اللعبة ذاتها،
وبعد أن أصبحت المؤسسات االستخباراتية
األجنبية االقليمية والدولية متواجدة في كل
الساحات السياسية واألمنية العربية ،تخطيطا
وتدريبا وتمويال وتنسيقا وامالء.
سبعون سنة طويلة انقلبت فيها المؤسسة
العسكرية  -األمنية الى طبقة حاكمة تمارس
ال�س�ي��اس��ة ،وت�م�ل��ك ج ��زءا ك�ب�ي��را م��ن ث��روات
االقتصاد والمال ،وتلعب دورا حاسما في
قمع المجتمعات المدنية المعارضة ،وتتراكم
امتيازاتها المادية والمعنوية .ولقد سهل ذلك
التحول انتهازية بعض القوى السياسية المدنية
والحزبية التي أرادت أن تستعمل قدرات ومكانة
المؤسسة العسكرية  -األمنية لتحقيق أهدافها
وترجيح كفتها في ساحتي السياسة والحكم.
فكانت النتيجة أن انقلب السحر على الساحر
وأصبحت المؤسسة العسكرية  -األمنية هي
التي تستعمل شعارات ورجاالت ونضاالت
األح��زاب والنقابات وكثيرا م��ن مؤسسات
المجتمع المدني لصالحها وترسيخ سلطاتها
واستمراية وجودها عبر السنين.
وشيئا فشيئا أقنعت الشبكات االعالمية وجهات
العالقات العامة التابعة لتلك المؤسسة ،أقنعت
المواطنين بأنها وحدها ،دون غيرها ،ودون
حاجة لغيرها ،القادرة على حماية األوطان من
السقوط في الفوضى والصراعات المضرة،
وعلى اجتذاب االستثمارات ،وعلى بناء السلم
األهلي ،وعلى محاربة الفساد ،وهي قادرة على

فعل كل ذلك ألنها األكثر تماسكا وتنظيما
وكفاءة والتزاما وطنيا وقوميا.
ظلت تلك ال�ص��ورة مهيمنة ،بصورة علنية
أحيانا وغيرعلنية أحيانا آخر ،حتى انفجرت
األرض ال�ع��رب�ي��ة ب�ح��راك��ات وث� ��ورات الربيع
العربي ،وظن الناس أن تلك الصورة ستتغير،
وأن المؤسسة العسكرية  -األمنية ستراجع
س�ب�ع�ي��ن س�ن��ة م��ن االش� �ك ��االت واالم � ��الءات
وال �ت��دخ��الت ف��ي ك��ل ص�غ�ي��رة وك �ب �ي��رة من
الحياة السياسية العربية ،وبالتالي ستعود
الى ممارسة مهماتها األساسية في حماية
األوطان من أخطار الخارج ،وفي المساهمة
في حماية األمن القومي العربي ،وفي حماية
األم ��ن ال��داخ �ل��ي ك �ج��زء م��ن م�ن�ظ��وم��ة حكم
مدني ديموقراطي خاضع لدستور وقوانين
ومؤسسات منتخبة.
لكن أح��داث ماجرى في العديد من األقطار
العربية ابان العشر سنوات الماضية ،وفي
اللحظة الحالية التي نعيشها ،أوضحت أن
تلك المراجعة لم تتم ،حتى ولوجرت محاوالت
متواضعة هنا وهناك .فتلك المؤسسة مازالت
غير مقتنعة بأن الشعوب العربية قادرة على
حكم نفسها بنفسها.
م ��ازال ��ت ت �ل��ك ال �م��ؤس �س��ة ت�ش�ك��ك ف��ي ق��درة
القيادات المدنية على نقل المجتمعات الى
بر األمان والخروج من الجحيم الذي يعيشه
الوطن العربي كله ،وان كان بنسب متفاوتة.
ويشعر االنسان باألسى والخجل وهو يرى
ماجرى في العديد من المجتمعات األفريقية،
حيث اقتنعت العديد من المؤسسات العسكرية
 األمنية بتسليم السلطة الى القوى المدنيةاستجابة ل�ص��وت الماليين م��ن الجماهير
المطالب باالنتقال الى الديموقراطية .هذا بينما
تتجاهل بعض المؤسسات العسكرية  -األمنية
في العديد من األقطار العربية هدير أصوات
الماليين من المواطنين من رافعي شعارات
الحرية والعدالة والكرامة االنسانية ،بعد أن
يئسوا م��ن امكانية أن يتم ذل��ك ع��ن طريق
المؤسسة العسكرية  -األمنية.
وحتى عندما تدعي بعض تلك المؤسسات
بأنها ستنحاز لمطالب الجماهير وستبتعد
عن أنظمة الحكم السابقة االستبدادية الفاسدة
الظالمة ،تظل شهرا بعد شهر وسنة بعد سنة
ت��راوغ وتلعب بعامل الوقت وتتقدم خطوة
لتتراجع خطوتين ،وذل��ك من أجل أن يتعب
ال�ن��اس وي�ص��اب��وا بالملل وال�ق�ن��وط ويقبلوا
باستمرار الدولة العميقة السابقة وقوى نظام
حكمها الفاسد الناهب للخيرات.
ه��ذا ال�ل�ي��ل ال�ح��ال��ك ال ��ذي وص��ل ال��ى مرحلة
الشيخوخة المريضة الضعيفة ،آن له أن ينتهي
ويتوارى ليحل محله نهار جماهير المواطنين،
بحقهم في الحصول على الفرص والتجارب
والنجاحات ،وحتى امكانية االخفاقات ،تماما
مثل م��ا فعل اآلخ ��رون ،دون وص��اي��ة أبوية
أنانية مريضة التريد أن تتخلى عن هيمنتها
وامتيازاتها وهلوساتها.
د .علي محمد فخرو

إضاءات

الفائقون من الوافدين والبدون أولى
في ظل مناقشة المستوى العام للتعليم أمس
وتبني مقترحات استقبال طلبة دول الجوار
للدراسة داخل الكويت واعطائهم تسهيالت
عبر فيزا الطالب واشارتهم الى ان هذا االقتراح
ي�ط��ور أداء ال�ج��ام�ع��ات الحكومية والخاصة
باالضافة الى انه يعطي مجاال للمنافسة بين
الطلبة وبين خدمات المؤسسات التعليمية
وت��وص�ي��ة المجلس ب��دراس��ة التعليم العالي
لالقتراح .فإن هذه المقترحات ان دلت على
شيء فانما تدل على اننا ال ننظر الى مصلحة
ومستقبل ابنائنا من الطلبة بقدر ما يهمنا في
المقام االول العالقات الخارجية والمجامالت
السياسية فقط فهذه القرارات ان اصبحت في
حكم الواقع فاننا تكون قد كتبنا على الفائقئين
من ابنائنا وبناتنا من الوافدين والبدون من
خريجي التعليم الثانوي بضياع مستقبلهم
حيث ان خريجي مدارسنا الثانوية من الوافدين
والبدون اولى واحق من غيرهم بدال من هجرة
اآلالف منهم سنويا الستكمال تعليمهم في
ال �خ��ارج حيث تحتضنهم ب��الد ال�غ��رب��ة لكي

يحصلوا على مؤهالت جامعية تليق بهم ثم
يعودون الى بالدهم لكي يكونوا في الصفوف
االولى طلبا لخدمة ورفعة بالدهم.
ان هؤالء الطلبة الفائقين من خريجي الثانوية
من البدون والوافدين ان تمت االستفادة منهم
في جامعات الكويت عبر استكمال تعليمهم
ف��ذل��ك س�ي�ك��ون اف �ض��ل ع �ش��رات ال �م��رات من
استجالب ط��الب واف��دي��ن م��ن دول م�ج��اورة
فطالبنا خريجو الثانوية ليسوا اقل كفاءة وال
ً
علما من غيرهم وبالتالي هم احق من غيرهم
في استكمال دراستهم الجامعية في الكويت
ال�ت��ي ت��رب��وا فيها ون �ش��أوا ب��دال م��ن المعاناة
واالغتراب الذي يالقيه الطالب الوافد او البدون
في بالد العالم هنا وهناك.
ان تحسين مستوى التعليم ف��ي الكويت ال
يتأتى عن طريق استقبال طلبة دول الجوار
ل�ل��دراس��ة ف��ي ال�ك��وي��ت باعطائهم تسهيالت
فيزا الطالب كما ان هذا االقتراح ال يمكن باي
حال من االحوال ان يطور من اداء الجامعات
سواء الحكومية او الخاصة كما انه ال يمكن

ان يعطي مجاال للمنافسة بين الطلبة وبين
خدمات المؤسسات التعليمية وذلك الننا بهذا
االقتراح لسنا بصدد استجالب علماء او خبراء
في ًالتعليم بل هم طلبة عاديون ال يختلفون
شيئا عن ابنائنا من الوافدين والبدون الذين
ال يقلون كفاءة علمية من غيرهم من الطالب.
ان تطوير التعليم العالي يأتي عبر ضرورة
اقرار قانون الجامعات الحكومية باسرع وقت
ممكن حيث من ش��أن ه��ذا القانون ان يزيد
الفرص امام ابنائنا الطلبة كما من شأنه توفير
فرص تعليم عال مميز لهم من خالل التوسع
في انشاء الجامعات الحكومية مواكبة لخطط
التنمية الطموحة التي تسير عليها البالد.
ك�م��ا ان��ه م��ن ش��أن ه��ذا ال �ق��ان��ون االس�ت�ث�م��ار
في الشباب ومنحهم الفرص التعليمية ذات
من
ال�ج��ودة العالية وذل��ك بعد انتقال كليات ً
جامعة الكويت الى مواقعها الجديدة وايضا
من شأن ذلك حماية ابنائنا الطالب من خطر
االغتراب ومشاكله.
حفظ اهلل الكويت وأميرها وأهلها من كل مكروه.
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