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 هل لدينا بطالة حقيقية؟ 
سؤال يرد في مخيلتي بني 
فترة وأخرى، ولم أجد له 
ردا، حيـــث إن واقع احلال 
يؤكد أن وضعنا االقتصادي 
قـــوي ومتني، فلمـــاذا إذن 
التي تصدر من  املناشدات 
املواطنني بني فترة وأخرى 

بسبب تضخم قوائم االنتظار 
لدى ديوان اخلدمة املدنية وفي املقابل جند غير الكويتيني 

يتم تعيينهم فورا. 
  ال أحد منا ينكر القوائم الكبيرة التي مازالت بانتظار 
الفرج الوظيفي من قبل الديوان الذي مينح الفرص الوظيفية 
للمواطنني بالقطارة مما يتطلب تدخال فوريا من النواب 
إليجاد حل جذري لقضية البطالـــة التي بدأت بالتمدد، 
والذي يقابله جتاهل واضح منهم، لذلك نتمنى من النواب 
أن يشرعوا قانونا يلزم احلكومة ممثلة في ديوان اخلدمة 
املدنية بســـرعة البت في وضع الباحثـــني عن عمل من 
املواطنني، حيث ان هناك من مضى لهم سنوات ولم يتم 
تعيينهـــم في أي وزارة، وفي املقابل جند أن هناك توقفا 
ملحوظا لسياسة اإلحالل مبعظم الوزارات ما ساهم في 

تضخم األعداد التي تنظر الوظيفة. 
  النواب وعدوا الشـــباب بتخصيص جلسات ملناقشة 
قضية البطالة وإيجاد حل فوري ولكن مع األسف مازالت 
القضية «مكانك راوح»، ولم يتم النظر بها من قبل النواب 
رغم مسؤوليتهم عن تشريع القوانني حتت قبة عبداهللا 
الســـالم للمســـاهمة في دفع عجلة التوظيف واحلد من 
املشكلة. sكما أن هناك مشكلة أخرى حتتاج إلى وقفة جادة 
إلنقاذ العاملني في القطاع اخلاص والذين مت تسريحهم 
بدون أي سبب، رغم ما عليهم من التزامات مالية حينما 
كانوا مســـتقرين في وظائفهم، واآلن أصبحوا مالحقني 

قانونيا بسبب عدم سداد الديون 
املتراكمة عليهم، وتناسى مجلس 
األمة أيضا قضية هؤالء املسرحني 
ولم يتم إيجاد حل ملشكلتهم، كما 
أن املطلوب من احلكومة واملجلس 
االتفاق على صيغة تلزم القطاع 
الكرمي  العيش  اخلاص بتوفير 
للمواطن بدال من توظيفه ومن 
ثم فصله حيث ان هناك نسبة 
توظيف نسمع عنها وال جندها مطبقة من قبل الشركات 
اخلاصة وهي نسبة العمالة الوطنية واملسؤول عنها وزارة 
الشؤون التي باستطاعتها أن تلزم الشركات بالتوظيف 
الفعلـــي وفق آلية يتم االتفاق عليها بني الطرفني، وبذلك 
نضمن للكادر الوطني استقرارا وظيفيا بدال من تشغيل 
الوافدين في وظائف املواطن أولى بها، كما أن الشـــؤون 
مطالبة بتفعيل دورها في معاقبة الشـــركات التي تقوم 
بإنهاء خدمات أي مواطن تعســـفيا، وكذلك تفعيل نسبة 

العمالة الوطنية.
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  بـــدأت وزارات الدولة بتزيني مبانيهـــا بأجمل احللل 
استعدادا لألعياد الوطنية التي تنعم بها البالد خالل األيام 
املقبلة، وقد شد انتباهي تزيني وزارة النفط على شارع 
اخلليج الذي يبهر املارة بالتنسيق املميز للزينة على املبنى، 
وكم أمتنى من وزارات الدولة األخرى أن حتذو حذو النفط 
مع ضرورة إلزام اجلميع بألوان محددة لإلضاءة، كذلك 
املطلوب من احملافظات اإلسراع في تزيني الشوارع حيث 
لم يبق على األعياد سوى أيام، فضال عن ذلك هناك زينة 
مت وضعها على الشوارع الرسمية لتتناسب مع املناسبة، 
واملطلوب أن يتم وضع الزينة وفق الشروط املنصوص 

عليها بدال من وضعها بشكل عشوائي.
  alarafah@windowslive.com 

 خالد العرافة

 بطالة حقيقية

 إطاللة 

 اســـتوقفني مقال االستاذ سليمان 
البسام، وهو رمز من الرموز الشبابية 
الذيـــن قاموا بتطوير ودفع املســـرح 
الكويتي إلى أن وصل إلى العاملية من 
التي قام بإخراجها،  خالل مسرحياته 
وكتب البسام مقاال حتت عنوان «أحداث 
مصر وثقافة الطفل.. والتصحر» نشر 
في الزميلة «القبس» يوم ١٤ اجلاري، 
وكان مضمونه حوارا حدث بينه وبني 
ابنه الذي ســـأله عن األحداث األخيرة 
في مصر، وأسبابها، ومن خالل احلديث 
الدائر بينهما وكيفية بحث الزميل البسام 
عن وسيلة يستطيع من خاللها توصيل 
املعلومة بطريقة مبســـطة البنه حتى 
يستوعبها الطفل، وجد الزميل البسام أن 
الطفل ليس على ثقافة كافية أو مبعنى 
أصح أن الطفل العربي وليس الكويتي 
فقط، حيث وجد أنه ال يعلم شيئا عن 
اخلارطة العربية، هذا ملخص املقال من 
خالل األمثلة التي قام بذكرها للقارئ، 
وهنا اســـتوقفني ما ذكره البسام عن 
الطفل ونسأل وليس للسؤال فقط له بل 
للمسؤولني عن الثقافة في الوطن العربي 
وليـــس في الكويت فقـــط: ماذا قدمت 
األنظمة مـــن تطوير وحتديث للثقافة 
والفنون وآدابها ليس للطفل فقط بل 
للكبار أيضا؟ كيـــف تريدون أن نهتم 
بالطفل ونحن ال منتلك حصيلة ثقافية 

«ال ثقافة الطفل وال غير الطفل»؟
  يا ســـادة يا كرام، إن اهللا عز وجل 
حث على القراءة في كتابه العزيز مع 
أول آية نزلت على الرسول صلى اهللا 
عليه وسلم (اقرأ باسم ربك الذي خلق) 
ونحن بني اإلسالم مكتباتنا مبان من 
غير كتب، كيف تريد للطفل أن يعشق 
ويتشرب القراءة ومكتبته فارغة سواء 
املدرســـية أو املنطقة السكنية؟ كيف 
تريد للطفل أن يستمع إليك وهو يتلقى 
معلومات مغلوطة حتث على احلفظ ال 

على الفهم؟ 
  إن الثقافة بالكيف ال بالكم يا مسؤولي 
التربية والتعليم «ماذا عن أخبار حصص 
املطالعة في مدارسكم»، يا أستاذ بسام 
كيف تريد منا النهوض في بالد أخشبة 
مسارحها متهالكة ومتآكلة؟ فقط نسمع 
ونقرأ وال نرى اال مشـــروعات ورقية 
على مجمعات ثقافية ومسرحية ودار 
لألوبرا وأكادميية فنون ومستشارين 
وجلان واحلصيلة «إعالم فاسد يروج 
لبضاعة غير موجودة»، قبل احلديث 
عن الطفولة وآدابها علينا احلديث عن 
أنفسنا وعن الشـــباب الذي ال ميتلك 
لألسف الشديد شيئا عن الثقافة، كيف 
تريد منا نشر الثقافة دون أسلحة؟ أي 
هل ميكن للجندي أن يخوض معركته 
دون خطة ومعـــدات لينال االنتصار؟ 
ملاذا ال نواجـــه احلقيقة التي تنحصر 
في أننا أصبحنا مجتمعا عربيا يعيش 

نكسة ثقافية ال تصحرا ثقافيا.
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  كلمة وما تنرد: إلى كل مسؤول عن 
مستقبل شبابنا وأطفالنا أذكره باملادة 
١٤ من دســـتور الكويت: ترعى الدولة 
العلوم واآلداب والفنون وتشجع البحث 

العلمي.
  atach_hoti@hotmail.com  

 الطفولة وفنونها
 

 د. نرمين يوسف الحوطي

 محلك سر

 أعجب من بعض شـــباب التيار السلفي حينما يتكلمون عن أعالم 
في العلم كأمثال الشيخ الفاضل يوسف القرضاوي والشيخ د.عجيل 
النشـــمي بطريقة غير مناسبة، فهؤالء العلماء األفاضل أوال صقلتهم 

اخلبرة في العلم وفي األصول وفي االستنباط وفهم النصوص.
  ثانيا هؤالء وضع لهم القبول في األرض مع غزارة العلم.

  وثالثا خبرة السنني التي جتعل الواحد منهما حينما يقول يعرف ماذا 
يقول، أما بعض الشبابـ  رحم اهللا حالهمـ  فهو جالس بني مجموعته 
وديوانيته وتعلم العلم الشرعي من فقيه واحد ولنقل مدرسة فقهية 
واحدة ثم تراه يناطح أمثال هؤالء األعالم الذين يحفظ اهللا بهم دينه، 
والعجب كل العجب السكوت العجيب من قادة التيار السلفي األفاضل 
الذين نعرف منهم العلم والفهم والتريث دون االستعجال، فمن التناقضات 
التي شهدناها في األيام القليلة املاضية اجلرأة على األحكام فأحدهم 
أفتى ووقع فتواه بقوله ان دماء املصريني في املظاهرات التي أزاحت 

الرئيس املصري السابق كلها في رقبة الشيخ القرضاوي.
  إذن هـــو احلاكم بأمره وهو احلكم والقاضـــي واملفتي العام الذي 
يصدر ما يشـــاء من أحكام يترتب عليها الكثير من الدالئل واألمور. 
ومن هذه الدالئـــل ان املظاهرات حصلت قبل خطاب القرضاوي، إذن 
الدماء ال شأن له بها، ثم ان املظاهرات جنحت في تعديل النظام مبصر، 
فهل من االنصاف ان نشـــكر الشـــيخ القرضاوي على دعمه وتفعيل 

االنتفاضة ام ماذا نصنع؟
  ثـــم ان الدقة في نقل العلم مطلوبـــة واألحكام عند بعض االخوة 
املشايخ من املدرسة السلفية يفترض انها ال تتغير، فمثال يصر أولئك 
النفـــر على ان النصيحة لولي األمر يجب ان تكون في الســـر، وهذه 
النقطة أجمع عليها كل رجال ومشـــايخ املدرســـة السلفية واإلشكال 
الذي يجب طرحه أيهما أشـــد جهدا وقوة املتظاهرون في شارع بعلم 
السلطة ام النائب في محراب مجلس األمة؟ اجلواب بالشك النائب في 
مجلس األمة فهو محصن وله صالحيات واســـعة بالنقد، لهذا ينتفي 
هنا موضوع نصح ولي األمر بالسر بل هل العلنية الكبرى والفضائح 
التي يتعب منها والة األمر، والزال السؤال معلقا وهو: ملاذا إذن يدخل 
نواب ويرشحون أنفسهم ملجلسي األمة والبلدي؟ عليهم االعتكاف في 
بيوتهم وعليهم أخذ الفتوى بأن النصيحة تكون بالســـر. واجلواب 
على هذه النقطة رمبا يقول احد خريجي املدرسة السلفية ان دخول 
املجلس فيه فوائد وانه وسيلة إلنكار املنكر، ويأتيك باألدلة التي تؤكد 
ما يذهب اليه، في حني ان املظاهرات نفس الشيء وسيلة النكار املنكر 
وتوصيـــل الصوت العالي لوالة األمـــر، التناقض يحصل عند هؤالء 
بســـبب املصلحة، فاملصالح واملكاسب التي يحصل عليها النائب له 
ولتجمعه كثيرة ومحببة للنفس فهنا يجب ان تخرج الفتوى مناسبة 
وجتيز الدخول الى املجلس النيابي، اما املظاهرات فليس بها مكاسب 
تذكـــر، بل بها من األلم الكثير ورمبا تعـــب، لهذا يجب ان نبحث عن 

األدلة التي ال جتيز مثل هذا النوع من الوسائل.
  أخي القارئ العزيـــز تابع معي في مقاالت قادمة بعض تناقضات 
املدرسة السلفية القائمة في الكويت، وأخيرا البد من التأكيد على ان 
العلماء أمثال د.يوسف القرضاوي ود.عجيل النشمي يجب ان تكون 
الردود عليهم ممن مياثلهم في العلم وان يتأدب الكاتب في محاورتهم 
حتى ال تســـقط مكانتهم وهيبتهم أمام جماهيـــر الناس أما النقاش 

بصورة مؤدبة فهذا هو املطلوب.
  حمانـــا اهللا وأحبابنـــا مـــن كل ســـوء وحفظنا وحفـــظ كويتنا 

احلبيبة. 

 في مطلع الستينيات ترسخ عند العرب أن احلل باالشتراكية، 
وظنوا أنها اخلالص مما هم فيه من تخلف وضعف، فإذا االشتراكية 
مذهب هالمي ال خطام له، سراب يحسبه الظمآن ماء، ثم تاقوا إلى 
روح اإلسالم وعزته في أواخر السبعينيات، ومع األسف لم يجدوها 
ســـوى في ثورة جهيمان في مكة املكرمة، وفي ثورة اخلميني في 

إيران، فإذا هي أماني أقرب إلى اخليال منها الى احلقيقة.
  وفي الثمانينيات بنى الكثير من السذج اآلمال على املقبور صدام 
حســـني، حتى صيره البعض ســـيفا للعرب، فإذا به يشق العالم 
اإلسالمي والعربي نصفني، وفي أواخر التسعينيات تاق البعض 
من جديد إلى عزة اإلسالم، ووجد ضالته مع األسف مع أسامة بن 
الدن، في حني وجد البعض ضالتهم في حســـن نصر اهللا، فاألول 
أحرق أفغانستان وأذهب جهد املجاهدين ضد السوفييت األعوام 
الطويلة كأن لم يكن، واآلخر لم يعجبه األمن واألمان الذي ســـاد 

لبنان حتى حولها إلى حرائق.
  الستينيات إشتراكية، والسبعينيات جهيمان والثورة اإليرانية، 
والثمانينيات صدام حســـني، والتسعينيات أسامة بن الدن، وفي 
األلفية اجلديدة حســـن نصر اهللا، متى نتعلم إذن؟ أفي كل عشر 
ســـنوات لنا مذهب جديد، يتبناه الدهماء مـــن الناس والغوغاء، 
ويغيب دور العلماء واحلكماء، واهللا املستعان؟ نسمع اآلن دعوات 
للتغيير فـــي تونس وفي مصر، وفيما يبـــدو في األردن واليمن 
وســـورية واجلزائر، ثورات ومخططات ال يعرف لها قائد، فضال 
عـــن أن يكون هذا القائد عاقال حكيما يخاف اهللا في الناس، فمتى 
نتعلم؟ متى نتعلم أننا لن نستطيع أن نغير سنة اهللا في خلقه؟ 
لـــن نتمكن من تغيير ما حولنا حتى نغير ما بأنفســـنا، نغير ما 
بداخلنـــا، يقول اهللا تبارك وتعالى (إن اهللا ال يغير ما بقوم حتى 
يغيروا ما بأنفســـهم)، لنحسن عالقتنا مع اهللا حتى يحسن اهللا 

عالقتنا مع اآلخرين.
  أخيرا: يقول النبي ژ «ال يلدغ املؤمن من جحر واحد مرتني»، 
ونحن لدغنا املرة تلو املرة تلو املرة، ولغاية اآلن لم نتعلم ونعي 
حجـــم املؤامرات التي حتاك من حولنـــا، ولم يتبني لنا العدو من 
الصديـــق، وهذا إن دل فإنه يدل على ضعف اإلميان، اإلميان الذي 

يقتضي العقل واحلصافة، وفي احلديث «املؤمن كيس فطن».
  m٥٠٥١٤٥١٤@hotmail.com 

 عندما تقترب نهاية شخص اضر الناس بفعله 
او بقوله نقول له «جاك املوت يا تارك الصالة»، 
أي أن حسابك عسير وليس هناك مجال إلصالح 
ما اقترفته يداك لذلك أرى أن تعيني الشيخ احمد 
احلمود نائبا لرئيـــس مجلس الوزراء ووزيرا 
للداخلية أزعج الكثير من املستفيدين من تردي 
أوضاع الوزارة وأعتقد أنهم بدأوا في مللمة أوراقهم 
استعدادا للرحيل فهم يدركون متاما أن سياسة 
الشيخ أحمد احلمود في تعيني املناصب القيادية 
تأتي وفقا للكفاءة ال املكافأة إذ إنه ال يجامل نائبا 
أو متنفذا أو حتى شيخا في اتخاذه ألي قرارات 
إصالحية «تنظف الوزارة من بعض املرتزقة» 
والتجربة خير برهان على ما ذكرت فكل من عمل 
مع هـــذا الرجل يدرك إنصافه ملن هو أفضل في 
تولي املناصب القيادية دون النظر الســـمه، أو 
من يقف خلفه وبالتالي أرى أن اختيار احلمود 
وزيرا للداخلية هو اختيار موفق فضال عن انه 
دخل الوزارة حامال ثالثا متيزه عن سواه، األولى 
متثلت في الثقة التي أواله إياها صاحب السمو 
األمير، حفظه اهللا ورعاه، والثانية تتجسد في 
تاريخ زاهر لم يلوث طوال توليه وزارتي الداخلية 
والدفاع في وقت سابق، والثالثة متثلت في مباركة 
جميع نواب مجلس األمة ودعمهم الكامل لكل ما 
يـــراه من قرارات إصالحية كفيلة بأن تلجم كل 
مفسد عاث في الوزارة فســـادا، فالفاسد اليوم 
يعلم انه على موعد مع «اإلصالحي» الشيخ أحمد 
احلمود، لذلك نقول لكل فاســـد متنفع «انتفخ 
كرشـــه» من تردي أوضاع الوزارة «جاك أحمد 
احلمود». ونقول للشيخ أحمد، يدنا بيدك مواطنني 
قبل أن نكون كتابا في اجتثاث الفساد من وزارة 
الداخلية وإعادة ثقة املواطن في املؤسسة األمنية 
التي فقد الثقة فيها بعد عدة حوادث كان آخرها 
مقتـــل املواطن محمد املطيـــري تعذيبا على يد 
رجال املباحث وما خفي كان أعظم لذلك نقولها 

باختصار: أملنا فيك كبير يا شيخ أحمد.
  نقطة أخيرة: نثني ونشـــيد بالشـــيخ أحمد 
احلمود ملا نعرفه عـــن أمانته وقوته في احلق 
وســـنكون أول املنتقديـــن إذا رأينا أن هناك ما 

يستحق النقد.. واهللا املستعان.
  m.almashan@hotmail.com 
 

 لم استغرب من القرار الذي اتخذته إدارة بنك 
«يو.بي.إس» السويسرية، بضرورة إعادة النظر 
في قائمة وضوابط وبنـــود ولوائح تنظيمية 
للعمل داخل البنك، حيث كانت موجهة للموظفني 

العاملني لديها.
  حيث متيزت هذه القواعد مبجموعة من نصائح 
وتعليمات مستغربة.. فقد طالب البنك من النساء 
العامالت في البنك، بارتداء مالبس داخلية بنفس 
لون البشرة، وأيضا نصح العاملني من الرجال 
تعليم الطريقـــة الصحيحة لعقد رابطة العنق 
ولالستزادة لقارئ هذه املقالة، يسعدنا تسطير 

بعض هذه التعليمات.
  فمثال يطالبون النساء بالتعرف على كيفية 
التجميل والعطور  أدوات ومساحيق  استخدام 
التي تناسب العمل في البنك، مع رفضها املطلق 

طالء األظافر باللون األسود.
  أما الرجال فطالبوهم بأهمية حالقة شـــعر 
الرأس مرة كل شـــهر وعدم إطالق اللحية دون 

تهذيبها.
  وأيضـــا طالبوا العاملني بعدم تناول البصل 
والثوم قبل احلضور للعمل، كما «ميكنك إطالة 
عمر جواربك إذا قلمت أظافر قدميك بانتظام».

  وطالبوا أيضا العاملني من الرجال بزي معني 
وهو «حلة داكنة اللون وحذاء أســـود وقميص 

أبيض ورابطة عنق حمراء.
  فكما ذكرت في بداية املقال كلمة «لم استغرب».. 
نعم فهناك احد البنوك اإلســـالمية التي تتميز 
شعاراتها باللون األخضر وهو أحب األلوان لدي، 
ملا له ارتباط بلباس نادي العربي الرياضي املفضل 

واللون عندي كشريان الدم في اجلسم.
  فهذا البنك ال يسمح ملوظفيه الرجال بارتداء 
اللباس الشعبي «شماغ أحمر» أثناء العمل وهذا 
أحد شروط التعيني لديهم، وأن من يخالف هذه 
التعليمات سوف يتعرض إلى اخلصم ومن ثم 

التفنيش من العمل إذا تكرر ذلك.
  فاكهة الكالم: نقـــول: «ليس من الصعب أن 
تضحي من أجل الصديق.. ولكن األصعب أن جتد 

الصديق الذي يستحق هذه التضحية».
  Aliku١٠٠٠@yahoo.com 
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