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 احلس الوطني لدى غالبية الشـــعب الكويتي الطيب والكرمي، 
خاصة شريحة الشباب منهم، أشعلت احلماس لدى بقية أفراده. 
فقد وصلتنا رســـالة مدونة باسم شباب الكويت، خاطبت جميع 
الفئات بداية من حضر أهل البحر الذين عمروا البالد وعرفوا بالوفاء 
لهذه األرض، وفئة البدو الذين جبلوا على الكرم والفروسية بكل 
ما فيها من أخالقيات، إلى شيعة أهل الكويت، أهل البيت الذين لم 
تكن لهم أرض إال أرضها وال وطن إال الكويت وال وجهة سواها، ثم 

ختموها بأهل السنة الذين تربوا وتعلموا من السيرة العطرة.
  هذه الرسالة الطيبة أشعلت الوطنية النظيفة في قلوب وعقول 
كل األفراد، حثتهم على التالحم ودعتهم الى نبذ الطائفية والرجوع 
للحـــق وحلب وطن لن جتود احليـــاة مبثله ال في عطائه وال في 

كرمه وجوده.
  جميـــع هؤالء عانوا إبان الغزو اللعني من التشـــرد والضياع 
وأدركـــوا جيدا أنه مهما كان كرم املجاورين وأصحاب الفضل من 
شـــعوب ودول لن يكون مثل األرض التي ينتمون لها فال كرامة 
ملواطن خارج أرضه، وعودة ســـريعة بالذاكرة القريبة للمعاناة 
جتعل الفرد منا يخشـــى جتربة ثانية للتشرد أو ألزمة اخلروج 

من البالد.
  هـــؤالء احلضر الذين ظل أغلبهم حتت ســـيطرة العدو عرفوا 
حقيقة التالحم وأهمية العيش في ســـالم حتت ســـقف الوطن.. 
وأولئك البدو الذين رحل بعضهم لدول أصولهم أدركوا أنه مهما 
كان املضيف كرميا البد أن ميل عطاءه يوما، وعرف الشيعة منا أن 
االنتماء لألصول ال يغني وليس بأهمية االنتماء للوطن.. التجربة 
وحدها عرفتنا أهمية الكويـــت والتجربة املرة هي التي يجب أن 
جتعلنا نتمســـك أكثر وأكثر به. وال نترك املجال لهؤالء العابثني 
ليغرسوا الفرقة بني جميع الفئات لغرض في أنفسهم وطمع داخل 

قلوبهم املريضة باحلقد واالنتماء اخلاطئ.
  شبابنا الطيب أدركوا هذه احلقيقة وحاولوا قدر اإلمكان التعبير 
عنها والترويج للوطنية، لذا البد أن مند لهم أيدينا ألن الفائدة لن 
تعم على فئة واحدة أو شـــريحة محددة، بل الفائدة للشعب كله 
ولألرض والوطن.. الشـــباب اقتدوا برسولنا الكرمي صلوات اهللا 
عليه وسالمه نبي السني والشيعي، رسول احلضر والبدو، فلم 
يصبحوا كالشيطان األخرس، دافعوا بالكلمة واحلرف والرسائل، 
عرفوا قيمة الوطن وأدركوا خطـــورة الفترة التي مير بها البلد، 
وشعروا بالوضع املخيف الذي متر به املنطقة، وبنوايا احمليطني 

والعابثني بأمنه.
  ليت جميع الفئات تتعظ وليت اجلميع يدرك أهمية هذه احلملة 
وليت الكل يكون هدفه الوطن علوا وأمنا فال يطمع في خيرات وال 
يرغب في نهب وال ينشر فسادا أو ينتمي حلزب فاسد أو لبلد غير 

الكويت منارة اخلليج حفظها الكرمي كل وقت ومع كل فئة.
 Kalematent@gmail.com  

 ال أستطيع فعال فهم اشتراط تلك األرقام الشاذة 
في سنوات اخلبرة ملن يرغب في الترشح ملوقع 
قيادي في بعض املؤسســـات احلكومية خاصة 
وزارة التربيـــة، غير أن احلال ال يقتصر عليها، 
فكثيرا ما تخرج علينا اإلعالنات احلكومية بطلب 
مدير لهيئة ما طالبة بأن يكون لدى املرشح خبرة 
١٤ أو ١٦ عاما ملن دون اجلامعي و٦ ســـنوات ملن 
هـــم فوق ذلك، فلماذا هذا الرقم الشـــاذ وملاذا ال 
يكون ١٥ ســـنة مثال لألول أو ٥ سنوات للثاني 
حيث متثل هذه األعداد مراحل مفصلية وشروطا 

مقبولة للترشح؟ 
  وهل الختيار الفترات املطلوبة دور في كمية 
اخلبرة التراكمية لدى املرشح تفوق تلك السنوات 
املفصلية، أم أن األمر ال يعدو تفصيل املنصب على 
أشـــخاص معينني ال يريد املسؤولون جتاوزهم 

أو اختيار غيرهم وإن كانوا أكفأ؟
  صحيح ان للوزارات احلق في وضع الشروط 
املالئمة لشغل أي موقع لديها لكن عليها أن تقدم 
التبرير املعقول أو أن تكشف عن املنطق الداعي 
الشتراط عدد سنوات اخلبرة ان لم تطابق املراحل 
املفصلية التي تكون من مضاعفات الرقم ٥ عادة، 
وال أدري أين دور ديوان اخلدمة املدنية من هذا 

العبث الوظيفي. 
 Mw514@hotmail.com  

 ســـأل أحد األعراب معاوية بن أبي سفيان ے فقال له: كيف 
حكمت أربعني عاما، ولم حتدث فتنة واحدة في الشام بينما الدنيا 
تغلي، فقال معاوية ے : إن بيني وبني الناس شعرة، إذا أرخوا 
شددت وإذا شدوا أرخيت. واملتابع للشأن السياسي عندنا يجد أن 
احلكومة تتبع هذا النهج، سواء بقصد أو بغير قصد، فحني ينفض 
دور االنعقاد جند احلكومة تتشدد في تطبيق القوانني والتضييق 
على احلريات وإشغال القضاء بدعاوى الرأي ومحاصرة الندوات 
وما أن يبدأ دور االنعقاد ويعود األشاوس نواب األمة إلى كراسيهم 
جند االنبطاح احلكومي الرهيب كأنها تقول «أنا مو قصدي أسوي 

چذي» وتبدأ احلكومة مبط الشعرة إلى أن تصبح بكرة خياط 
  ال شـــك أن احلكومة عاجلت بعض امللفات وأدمت اآلخر منها، 
وهذا يجعل من دور االنعقاد احلالي أفضل من شـــعار الســـينما 
القدمي «أين تذهب هذا املساء» بالنسبة ألي متابع للشأن السياسي، 
مبعنى آخر احلكومة تقريبا خربتها مع كل الكتل السياسية على 
اثر امللفات الشائكة التي طرحت خالل اإلجازة الصيفية، وأعتقد 
أن للحكومـــة هدفا من هذه املعاجلات وهو إعادة حتالفها مع كتل 
جديدة على حســـاب كتل سابقة مبا يخدم توجهات احلكومة في 

املرحلة القادمة! كبيرة يا حكومة.
< < <  

  جميل ما قاله سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 
خالل تالوته للخطاب األميري في بداية دور االنعقاد بأنه يعترف بأن 
احلكومة لم تبلغ احلد املنشود في مستوى اإلجنازات التنموية. وإن 
شاء اهللا تكون بادرة خير يا سمو الرئيس، خصوصا أن احلكومة 
متلك األغلبية في املجلس، وقد تكون أصبحت هي سيد قراراته. 

 ليست البطالة وحدها التي نعرفها مبفهومها التقليدي املسؤولة 
عن كثير من مشاكلنا، وال حتى تلك التي تسمى بالبطالة املقنعة، 
بل هناك بطالة أشد وطأة وأقسى وقعا على املجتمع، وهي بطالة 
اخلريجني من تخصصات نادرة ودقيقة، وبالتالي فمشاكل العمل 
ال تنتهي بانتهاء احلصول على شهادة جامعية او دورات تأهيلية، 
بل إن مشـــكلة العمل عندنا لها ألف ذراع، ومتشعبة ولكن هذا ال 

يعني انه ليس لها حل.
  يرى بعض املتخصصني أن «ارتفاع نسبة البطالة ومنو حجم 
القوى العاملة يرجع إلى عدم توافق مخرجات التعليم والتدريب 
مع احتياجات ســـوق العمل، واســـتمرار منو مخرجات التعليم 
اجلامعي احلكومي في تخصصات تفوق حاجة الســـوق، مع عدم 

توافق مؤهالت اخلريجني العاملني مع متطلبات وظائفهم».
  ولذلـــك ظهرت نظريات تفيد بضـــرورة أن يتم إجراء معادلة 
متوازنة بني حاجات الســـوق وطبيعة التخصص الذي يحتاجه 
هذا الســـوق، ولكن أيضا هذا احلل غير عملـــي، ألنه يعمل على 
حساب حرية االختيار ورغبة اإلنسان في دخول التخصص الذي 
يرغب فيه، حيث يحق للطالب اختيار التخصص الذي يرغب فيه 
من بني التخصصات املتاحة لـــه، وليس من الضروري أن يعمل 
بعد التخرج في ذلك التخصـــص بالذات، فخريج احلقوق ميكن 
أن يعمل في عشرات الوظائف غير احملاماة، واملهندس يستطيع 
أن يكون مديرا أو مســـوقا، وكذلك خريـــج اآلداب واللغات وعلم 

االجتماع وغيرها.
  كثيرون ينظرون إلى مشكلة مخرجات التعليم من نقطة البداية 
إلى نقطة النهاية، ورمبا يكون هذا هو الوضع الطبيعي للســـعي 
نحو حل أي مشكلة، ولكن في مسألة مخرجات التعليم فإن الوضع 
يختلف، فحلها يقتضي أن يتم النظر إلى املشـــكلة باملقلوب، أي 
من النهاية إلى البداية، فلو أوجدنا ســـوقا واسعة تستوعب كل 
التخصصات، ألصبح األمر أكثر سهولة، ويتأتى ذلك بفتح أبواب 
جديدة للعمل من خالل تنشيط العمل االقتصادي وتشجيع االستثمار 
واســـتقطاب رؤوس األموال وتوطينها، إلى جانب توطني العمل 
نفسه. ويبدو أن مشكلة االختناق الوظيفي قد بدأت تظهر فعليا، 
فحجم سوق العمل بجميع أنشطته بدأ يضيق شيئا فشيئا قياسا 
إلى ما يتدفق اليوم من خريجني، خصوصا بعد فتح آفاق جامعية 
جديدة سواء في داخل الكويت أو خارجها، وهذا يعني أن ازدحاما 

على طابور العمل سيمتد أكثر مما هو ممتد اآلن.
  إن حل مشـــكلة مخرجات التعليم ال يقع على عاتق احلكومة 
فقط، وال عاتق القطاع العام، بل رمبا أن مساهمة القطاع اخلاص 
في حل هذه املشـــكلة هو األكثر أهمية، ألن القطاع العام في ظل 
وجود بيروقراطية وعدم تخطيط جيد، يؤدي إلى تراكم وظيفي 
وبطالة مقنعة، بينما القطاع اخلاص يعرف أكثر، من خالل مصلحته 
املنفعية املشروعة، كيف يستثمر هذه املخرجات بالطريقة املثلى، 
وفي حال أردنا أن يكون للقطاع العام الدور نفسه، فما علينا سوى 

أن نزيل حاجزا صغيرا اسمه «التخبط».
 nasser@behbehani.info  
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  باحلكم عليه مؤخرا باالعدام 
شنقا يكون عّراب االفك وعّراب 
جرائم املجرم صدام، املجرم 
طـــارق عزيز قد نـــال احلد 
االدنى من جزائه العادل، فهذا 
الذي سيلحق قريبًا  الفاسق 
بسيده كان اقرب وأهم واعّز 
زمرة مجرمـــي النظام البائد 
للطاغية املشـــنوق، بل كان 
املسوق األبرز واملجّمل االعظم 
جلرائمه وفظائعه وفضائحه 
وقبائحـــه على مـــدى اغلب 
السنوات الطويلة السوداء التي 
تسلط فيها الطاغية ونظامه 
العراق وشـــعبه، رغم  على 
محاوالت املجرم طارق عزيز 
املرتزقة  ومن يدافع عنه من 
هـــذه االيام اظهـــاره مبظهر 
البريئة  املســـكني والضحية 
والذي لم يكن له اي دور في 
القتـــل املهزوم  جرائم نظام 

واملدحور ألبد اآلبدين!
  ان االحكام العادلة املتواصلة 
باالعدام او السجن الطويل على 
رموز ومجرمي النظام الصدامي 
البائد هي اقل تعويض الهالي 
ومحبـــي ضحاياهم االبرياء، 
ولن اكـــون قاســـيا او ظاملا 
ان قلت ان هـــؤالء املجرمني 
الظاملني ال يســـتحقون هذه 
احملاكمـــات احلضارية جدا، 
مقارنة مبعاملتهم واحكامهم 
البربرية التي تلقاها ضحاياهم 
االبرياء االمـــوات او االحياء 
منهم، حتى هذه اللحظة، فكل 
مجرمي النظام البائد وبالذات 
اصحاب قرارات القتل والظلم 
فيه يعتبرون محظوظني جدا 
بتلك السنوات االضافية التي 
استنشقوا فيها اكسجني احلياة 
منذ يـــوم حترير العراق من 
دنسهم وحتى حلظة تعليقهم 

على منصة االعدام!
  فابِك كالنســـاء وكاالطفال 
الصغـــار يا طـــارق عزيز يا 
عراب االفـــك، من اآلن وحتى 
حلظـــة تعليقك القريبة على 
املشنقة، يا عدمي الضمير ويا 
عدمي املشاعر االنسانية، ويا 
مسوق ومجمل جرائم صدام، 
ويا من كان لـــك اعظم واهم 
وابرز االدوار في كل اجلرائم 
واالبادات التي ال يصدقها عقل، 
ثم تذهب بكل برودة اعصاب 
لتدخني سيجارك وكأن شيئا 
لم يكن، دون ان تهتز بك شعرة 
ودون ان تشعر حتى بوخزة 
ضمير بســـيطة، واعلم جيدا 
انه سواء اضربت عن الطعام 
ام لم تضرب، فإن موعدك مع 
الطاغية في جهنـــم لقريب، 
وليت موعد تنفيذ العدل بك 
مثلما نفذ بســـيدك.. فالعيد 

قريب!
  Mike١٤٨٠٦@hotmail.com 

 مجموعة كبيرة من وزراء الثقافة 
العرب ومسؤولني آخرين اجتمعوا 
في «الدوحة عاصمة قطر» ليتدارسوا 
هموم الثقافة العربية وآلية حتسينها 

في بالدنا العربية.
  واصدر الوزراء بيانا عرف بـ «بيان 
الدوحة» اصدروا فيه توصيات في 
غاية االهمية، اعتقد انهاـ  لو طبقتـ  

لتغير وجه العرب كله، سياسيا واقتصاديا، وثقافيا، وألصبحت لهم 
مكانة اخرى تتالءم مع امكاناتهم احلقيقية التي اضاعوها!

  اوصى الوزراء بالتمسك بحرية الرأي والفكر والتعبير، وهذه 
توصية رائعة، ولكن السؤال: ملن هذه التوصية؟ هل سيسمح 

وزراء العرب مبمارسة حرية الرأي والتعبير؟!
  بعضهم يرأس االعالم والثقافة، وبعضهم يرأس الثقافة فقط، 
لكن له نفوذ في االعالم فهل سيمارس كل منهم دوره في السماح 
بحرية الرأي والفكر والتعبير؟! وهل ســـتتاح هذه احلريةـ  ان 
وجدتـ  لكل اطياف املجتمع ام ستكون حكرا على طيف معني؟! 
ثم هل ســـيكون للحرية سقف واضح املعالم يعرفه اجلميع ام 
ان هذا الســـقف سيكون مطاطا بحســـب املقاسات التي يريدها 
البعض؟! هذه مسائل في غاية االهمية لعلنا نرى لها حضورا 

عندما يعود الوزراء الى بالدهم.
  من التوصيات كذلك، التأســـيس لثقافة التســـامح واحترام 

اآلخر مهما كان مختلفا عن سواه.
  احلديث عن ثقافة التسامح امر في غاية االهمية، ومجتمعاتنا 
في امـــّس احلاجة اليه، فنحن ينبغي ان نتســـامح بعضنا مع 
بعض، كما نتسامح مع اآلخرين الذين يختلفون معنا في الدين 

او املذهب.
  ولكن ماذا تفعل مع الذين ال يتسامحون معنا؟! مجموعة من 
حاخامات اليهود يطالبون بإبادة العرب جميعا، بعضهم يفتي 
بقتل اطفال فلسطني، وطرد اجلميع من بيوتهم! ماذا نفعل مع 
هؤالء وكيف نتسامح معهم؟! بعض النصارى يحرقون قرآننا 
ويسخرون من رسولنا.. فهل مثل هؤالء ميكن ان نتسامح معهم؟! 
البعض يحتل بالدنا ويقتل رجالنا ونســـاءنا ويحرق ارضنا.. 

قولوا لي: هل من سبيل لكي ننسى ما فعلوا بنا؟!
  ليت وزراءنا القيّمني على الكلمة في بالدنا ان يعملوا برامج 
لشـــبابنا لكي يعّلموهم من هم الذين يجب ان نتسامح معهم، 

ومن ينبغي ان نعاملهم باملثل.
  لو فعلوا ذلك لقدموا بشبابنا خيرا كثيرا، وحلموهم من كثير 

من االنحرافات التي انحرفوا اليها.
  حتدث وزراؤنا الكرام عن دعم املؤسســـات الثقافية وكذلك 
املبدعون والكتاب، وعللوا ذلك بأن هذا الدعم هو السبيل الوحيد 
الى حتقيق اسهام عربي فاعل في زمن التكتالت االقليمية وفي 

زمن التحديات الكبرى في عصر العوملة.

  أتفق معهم فـــي كل ما قالوه.. 
ولكن كيف السبيل الى ذلك ونحن 
ـ وهمـ  يعلمون ان الكتاب في الدرك 
االسفل من سلم التقدير احلكومي، 
ومثلهم العلماء واملبدعون ومن على 
شاكلتهم! لن اطالبهم بان يطالبوا 
الكتـــاب واملبدعني مبثل  مبعاملة 
معاملة املغنيني والعبي الكرة، يكفي 
ان يكونوا مثل معشار معشـــارهم، أو اقل من ذلك.. ان الواقع 
مؤسف للغاية ومن اجل ذلك رأينا ان العلم يتناقص، وان طالبه 

ينفضون عنه!
  كيف ميكـــن ان نحترم العلماء ولغة العلـــم ال قيمة لها في 
بالدها؟! اللغة العربية في بعض بالدنا حتتل الدرجة الرابعة، 
وفي البعض الثالثة أو الثانية! لغة الشارع في بالد عربية اخرى 
ليســـت اللغة العربية! اما العامية فحدث عن انتشارها في كل 
مفاصـــل حياتنا وال حرج! الفنادق تتحـــدث بغير لغة العرب، 
وكثير من احملالت والشركات الكبرى ال تكتب بلغة العرب، وقل 
عن مثل هذا الكثير، فكيف يســـتطيع وزراؤنا االفاضل التعامل 
مع هذه القضية الشائكة؟! وهل سيجدون من يدعمهم لتحقيق 

انتشار لغة العرب في كل حياتنا؟ ! لست ادري!
  الوزراء الكرام حتدثوا عـــن اهمية تفاعل العرب مع العصر 

والفكر اآلخر ال االستعارة منه وتقليده!
  جميل ان يتفاعل املثقفون العرب مع كل معطيات عصرهم، 
وجميـــلـ  ايضاـ  التعاطي مع الفكر اآلخر وليس تقليده! ولكن 
هذا التفاعل يحتاج الى معطيات كثيرة اهمها ان يقتنع املثقفون 
ـ أو معظمهم ـ بأن لديهم كنزا عظيما يتمثل في تراثهم ولغتهم 
ودينهم، وانهم يجب ان ينظروا الى هذا التراث قبل ان ينظروا 
الى ســـواه، وان يفخروا به قبل ان يفخروا بغيره، ثم يبحثون 
فـــي تراث اآلخرين عن كل ما يفيدهم فيأخذون منه.. أليس من 
املؤســـف ان جند بعض دعاة الثقافة يســـخر مـــن تاريخ امته 
وحضارتها ودينها؟! أو ليس من املخجل ان يدعو البعض الى 
االرمتاء فـــي احضان الغرب واخذ كل شـــيء عندهم مهما كان 

متناقضا مع ثوابتنا؟!
  وفي البيـــان التفاتة طيبة الى القدس وحضارتها وثقافتها، 
ودعوة الى حمايتها من االنتهاكات الصهيونية التي عملتـ  وما 
زالـــت ـ على طمس هويتها الثقافية، مرة اخرى.. ولكن كيف؟! 
هل ميلكون شيئا امام عجرفة الصهاينة واصرارهم على تهويد 

القدس وطمس هويتها العربية االسالمية؟!
  أشـــكر كل الوزراء على هذه التوصيات، واشكر لدولة قطر 
احتضانهـــا هذا اللقاء الثقافي اجلميـــل، ولكني ـ أيضا ـ امتنى 
منهم اال يكتفوا بتلك التوصيات، بل يعملوا بكل الوسائل لكي 

يراها كل عربي حية امامهم.
 malharõ@hotmail.com  
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 «بيان الدوحة»..
   ما أصعب التطبيق!

 وجهة نظر


