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خالد العرافة سلطان شفاقة العنزي

م. ضاري محسن المطيري
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m50514514@hotmail.com

قبل ثالثة أسابيع تطرقت من خالل زاويتي هذه إلى 
مقالة حتمل عنوان »بطالة حقيقية« وأشرت من خاللها 

إلى أن هناك بطالة في الكويت والدليل على ذلك تضخم 
قائمة االنتظار للمواطنني الذين ينتظرون الفرج من اهلل 

للحصول على الوظيفة، كما طرحت املقال العديد من 
احللول التي مبوجبها سيتم حل املشكلة والدعوة إلى 

تدخل نواب األمة إليجاد حل جذري للقضية، خاصة في 
ظل توقف سياسة اإلحالل مبعظم الوزارات ما ساهم في 

تضخم األعداد التي تنتظر الوظيفة.
لذلك أرى أن املجلس تفاعل مع القضية وحرص على 

تخصيص جلسة ملناقشة البطالة في الثامن من الشهر 
اجلاري، ومتت مناقشة األزمة بكافة مراحلها وانتهى 
األمر إلى إصدار توصيات من قبل املجلس وإحالتها 
للحكومة على أن تقدم األخيرة تقريرها إلى املجلس 

خالل شهرين بهذا الشأن.
والشك أن التوصيات التي طرحت ستساهم في حل 

مشكلة البطالة، خاصة أن املجلس أوصى بضرورة الربط 
بني املشروعات اجلديدة العمالقة في خطة التنمية وإعادة 
النظر في جداول النسب املقررة لتشغيل العمالة الوطنية 
بالقطاع اخلاص والتقيد بها مع تغليظ عقوبة املخالفة عن 
كل عامل غير كويتي يتم توظيفه خارج النسبة املقررة، 
لذلك البد من تفعيل سياسة اإلحالل نظرا لوجود نحو 
60 ألف موظف وموظفة غير كويتيني يعملون بالقطاع 

احلكومي وهم من حملة املؤهالت املتوسطة والعليا وهذه 
الفئة ميكن االستغناء عنها وتطبيق سياسة اإلحالل 

واستبدالها بكوادر وطنية.
كما أن هناك توصية أخرى لفتت انتباهي ستساهم 
بال شك في توفير الفرص الوظيفية وهي التشجيع 

على التقاعد املبكر من موظفي الدولة إلتاحة املزيد من 
الفرص الوظيفية للشباب حيث إن هناك من تعدى السن 

القانونية في الوظيفة ومازال متشبثا بالوظيفة.
بوجهة نظري لسنا بحاجة إلى الوصايا العشر وإمنا من 
خالل التوصيات الثالث في حال املوافقة عليها من قبل 

احلكومة لن جند بطالة في الكويت وسيتسع سوق العمل 
واجلهات احلكومية املواطنني واملوطنات الراغبني في 

العمل.
نتمنى من املجلس واحلكومة التعاون اجلدي في هذه 

القضية حتى يتم إنصاف املواطن الذي ينتظر األمل حتى 
يحصل على وظيفة تضمن له االستقرار املعيشي.

كتبت في نهاية املقال السابق أن اجليل احلالي من 
الشعب الكويتي عليه أن يحمد اهلل ويشكره على نعمة 

االستقرار السياسي التي نحظى بها في الكويت، وال 
يضيق صدري من استجوابات الوزراء أو استقاالت 

احلكومة أو حتى املظاهرات التي تدور حول موضوع 
سياسي محتدم، فهذه األمور طبيعية وجزء من 

العملية الدميوقراطية التي ال تخلو من سلبيات، أما ما 
يهمني فهو االستقرار السياسي في ظل أسرة الصباح 
وحتت حماية دستور قوي ومتني، والكويت بقوانينها 
ودستورها وقيادة الصباح ثابتة مهما تغيرت املعطيات 

من حولنا، نعم لنا أن نتطور كغيرنا ولكن في ظل 
القانون والدستور ال بعصيان مدني وسقوط ضحايا 
وتدخل خارجي أو حتى انقالب عسكري، فنحن كلنا 
مؤمنون بالدستور، وراضون بل سعيدون حتت حكم 

وحنكة أميرنا، حفظه اهلل.
ولكن كما علينا أن نشكر اهلل على هذه النعمة الطيبة، 

علينا أن نعي أنها لم تأت في يوم وليلة، بل على 
العكس كانت هناك العديد من األحداث التي وقعت 

والتي ساهمت في إيصال الكويت إلى مرحلة الشيخ 
عبداهلل السالم، رحمه اهلل، ووجود رجاالت سبقوا 

عصرهم مثل حمود الزيد اخلالد وعبداللطيف الغامن 
وغيرهم الكثير. فشعب الكويت سعى من بداية القرن 
املاضي ألن تكون الكويت دولة دميوقراطية في فترة 
حكم الشيخ مبارك وسالم املبارك، عليهما رحمة اهلل، 

وإن لم تنجح هذه احملاوالت بصورة ترضي الطرفني، 
إال أنها أسست القواعد لإلصالح السياسي. وفي عام 
1921 جنح الكويتيون في إقرار أول وثيقة بينهم وبني 

احلاكم اجلديد الشيخ أحمد اجلابر، رحمه اهلل، نتج عنها 
تأسيس مجلس الشورى ثم املجلس التشريعي األول 

والثاني. 
ومع وصول الشيخ عبداهلل السالم، رحمه اهلل، لدفة 

احلكم، ومع انتشار احلركة القومية والنهضة الفكرية، 
ومع استقالل الكويت، وبدعم واضح من املغفور له 

عبداهلل السالم وشباب أسرة الصباح، صاغ الكويتيون 
دستورهم اجلديد الذي هو أساس االستقرار السياسي 

حتت ظل القيادة احلكيمة ألسرة الصباح، وإن شابت 
مرحلة ما بعد الدستور بعض الفترات غير املستقرة 

من حل للدستور وتعليق بعض مواده، إال أن األساس 
قد وضع لإلصالح السياسي، وها نحن جنني ثماره 

باستقرار واضح في ظل اضطرابات وثورات تغزو العالم 
العربي. وليحفظ اهلل الكويت وأهلها من كل مكروه.

من أهم أسباب فشل مخططات القاعدة وأذنابها في 
السنوات املاضية تضافر جهود اجلميع للقضاء عليها، 

سواء باحلمالت اإلعالمية الواسعة املدعمة باحلجج 
الشرعية والعقلية، أو بتفعيل املالحقات العسكرية 

االستخباراتية، فلم يجد فكر القاعدة التكفيري املتطرف 
موطن قدم بني شعوب دول اخلليج املساملة التي لفظته 

ومجته، فما أحوجنا اآلن أيضا في مواجهة الدخالء 
وأصحاب الوالءات اخلارجية بنفس الطريقة الفاعلة، ألن 

مداهنتهم والسعي إلى استرضائهم يزيد من غيهم.
ملاذا يجب علينا أن جنتهد في إقناع اآلخرين بنوايانا 

الوطنية غير الطائفية في كل مرة نواجه متطرفني؟ 
فاملتطرف يضر السني والشيعي على السواء، فلم 

التردد والتلكؤ؟ وملاذا تراعى اخلواطر في اتخاذ القرارات 
املصيرية التي متس أمن البلد؟ ملاذا يخشى بعضنا أن 

يقول للمتطرف »متطرف« دون أن يخشى من طائفته، 
ملاذا نخشى أن نقول للمخطأ »أخطأت«، إلى متى 

السكوت؟ ملاذا يراد أن يكون احلديث عن اخلاليا النائمة 
دائما في غرف مغلقة معتمة؟

أذكر جيدا أول ما طرحت مفردة »إعالم فاسد«، ورأيت 
كثيرا من النواب من أبدى استنكاره على النائب فيصل 

املسلم إلطالقه هذه املفردة اجلديدة آنذاك على بعض 
وسائل اإلعالم الكويتية، ثم ما لبث النواب مرزوق الغامن 

وصالح املال وأسيل العوضي وقبلهم التكتل الشعبي 
بجميع أعضائه أن أقروا بوجود هذا الوباء الذي شاع في 
بعض الوسائل اإلعالمية، وأعلنوا استهجانهم الشديد له 
حني وصلهم أذاه، إذن ملاذا نسكت عن شرارة النار وال 

نسعى إلطفائها في بداياتها؟ ملاذا ال نتحرك حتى تلسعنا 
بحرارتها وتكوينا بلهبها؟ أين هم العقالء؟ ملاذا يخشون أن 

يقولوا للغلط »غلط« دون حسبة طائفية أو انتخابية إمنا 
حسبة وطنية شرعية فحسب.

سأكون صريحا أكثر وأبدأ بنفسي، ملاذا ال يستطيع 
بعضنا احلديث عن خطر التوسع اإليراني وخاليا حزب 
اهلل حتى يقسم باهلل أميانا مغلظة انه ال يقصد الشيعة، 

ويحرص على أن يقدم بني يدي حديثه مناذجا من التطرف 
السني، كالتأكيد على تطرف طالبان حيث أشغلتها أميركا 
في البحث عن لقمة العيش والهرب من القنابل العنقودية.
أخيرا: الفتنة دخلت بيوت أهل الكويت بيتا بيتا، وعاثت 
فيه فسادا، واألخ النائب علي الراشد يقول »الفتنة نامية 

فال توقظوها«، فإذا أردنا أخ علي حقا أن نعرف من 
أيقظها فلنبحث عمن كان وراء إيقاف املشاركة الكويتية 

العسكرية في درع اجلزيرة ملؤازرة إخواننا في البحرين، 
بل من هو أول من أقام مهرجانا خطابيا طائفيا أساء لدول 
مجلس التعاون أمال في استيراد أزمة طائفية مماثلة كالتي 

في البحرين، واملفارقة العجيبة أنه مهرجان شارك فيه 
رموز ليبرالية معتقة.
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استوقفتني كثيرا صورة وزير الصحة د.هالل 
الساير وهو يرتدي بدلة رياضية ويضع الكاب فوق 
رأسه خالل مشاركته في ماراثون الكويت اخليري 

باملارينا كريست والذي خصص ريعه لدعم بيت 
عبداهلل الذي يعنى بأطفال األمراض املستعصية 

وسيفتتحه صاحب السمو األمير في أول نوفمبر 
املقبل.

استوقفتني الصورة ألنني رأيت في هذا الرجل 
كل معاني البساطة والصدق مع النفس والتواصل 
مع اآلخرين بهدف تقدمي خدمة إنسانية للمرضى، 

وتشجيع اآلخرين على االنخراط في هذه املشاركات 
الراقية التي تعبر عن إحساس عال باملسؤولية، 
وتترجم مشاعر إنسانية نبيلة تدعو إلى جتاوز 

الذات، وتلمس هموم اآلخرين والتخفيف عن 
معاناتهم وآالمهم.

وفكرت في أولئك الذين يجهزون سكاكني 
االستجواب ضد الوزير الساير، ويتوعدونه بالويل 
والثبور، حتى ان من يسمعهم يظن أن مستشفيات 

الكويت ومستوصفاتها ومراكزها الصحية ليست 
إال مراكز للتعذيب وانتزاع االعترافات من املتهمني 
كما يحدث في الدول القمعية، أو يتخيل أن األطباء 

في الكويت متآمرون مع دولة معادية، وأنهم جاءوا 
لقتل الناس وتعذيبهم وزيادة آالمهم وأن املمرضني 
واملمرضات جواسيس، وقائدي سيارات اإلسعاف 

متحالفون مع أقوام من كواكب أخرى وأنهم ينفذون 
مخططا مشبوها لزرع الرعب واملوت بني الناس في 

هذا البلد اآلمن.
من يستمع ألقوال من يتوعدون الساير يظن أن 

لديهم وثائق ومستندات وصورا حية لعمليات اإلبادة 
املنظمة في مستشفيات احلكومة، ويصاب بالدهشة 

واحليرة ويتساءل: هل يعقل أن حتدث هذه الكوارث 
في الكويت؟ 

نحن واثقون بأن الوزير الطبيب اإلنسان د.هالل 
الساير سينجح في امتحان االستجواب، ألنه جنح 

أوال أمام نفسه في إثبات جدارته بقيادة هذا الصرح 
املهم وجنح أيضا أمام الناس جميعا وهم يرون 

هذه اخلدمات الطبية املتكاملة في كل املستشفيات 
واملستوصفات، وكلنا يقني بأن املاراثون األكبر الذي 

يخوضه د. الساير يتمثل في تقدمي كل ما يخفف 
من آالم املرضى، ويحقق أحالمهم وآمال ذويهم في 

الشفاء، وتلك مهمة عظيمة يستحق عليها هذا الرجل 
اإلشادة، وأن نقول له من قلوبنا: شكرا يا دكتور.

مجرد رؤية

ماراثون الساير

سلطان إبراهيم الخلف

للزعيم القذافي تصريحات ومواقف كثيرة يتفق 
الكثيرون على أنها شاذة وتتجاوز حدود املعقول أو 
القواعد املتعارف عليها بني الدول منذ توليه السلطة 
وحتى انتفاضة شعبه عليه التي توشك أن تطيح به، 

فعندما يصف القذافي شعبه الثائر عليه بأنهم »جرذان« 
و»مقملون« ـ نسبة إلى القمل ـ وانه سيالحقهم ويقتلهم 

بال رحمة بعد 40 سنة في السلطة وهو يفعل ذلك اآلن 
باستخدام السالح الثقيل والقصف اجلوي فالبد انه قد 
بلغ مرحلة متقدمة من مرض جنون العظمة »بارانويا«، 
حيث بدت أعراضه عليه واضحة في إحساسه بالفوقية 

واعتبار معارضيه مخلوقات دونية ال تستحق احلياة، مع 
ان من احلكمة ان يتجنب احلاكم وصف شعبه بأوصاف 

غير الئقة عندما تسوء العالقة بينهما حتى ال يقطع 
شعرة معاوية معهم.

وتعود بدايات هذا العرض الى كتابه األخضر الذي ألفه 
في 1975 واعتبره مقدسا وحتدث فيه عن نظريته الثالثة 

في السياسة واالقتصاد والقضايا االجتماعية، متوهما 
انه إنتاج فكري يقدم خدمة جليلة للبشرية بينما كتابه ال 
يعدو ان يكون مجموعة خواطر ليس لها أي قيمة علمية 

أو ثقافية أو أدبية ومع ذلك راح يبشر بنظريته الثالثة 
كمنافس قوي للرأسمالية والشيوعية ورمبا اعتبر نفسه 
في مصاف عالم االقتصاد آدم سميث أو أبوي الشيوعية 
كارل ماركس، وقد سارع الى تطبيق خواطره على أرض 

الواقع فقضى على املؤسسات الرسمية للدولة الليبية 
حتت مسمى ما يعرف باللجان الشعبية.

ومن جتليات سلوكياته املرضية تسببه في حادث 
لوكيربي املرّوع الذي أدخله في مواجهة مباشرة مع 

املجتمع الدولي، حيث فرض مجلس األمن حظرا جويا 
وعقوبات اقتصادية على ليبيا حتى رضخ لدفع عدة 
مليارات من الدوالرات كتعويض عن ضحايا احلادث 

مقابل رفع العقوبات.
وقد حاول القذافي اخلروج من شعوره بالعزلة بالتقارب 
مع الزعماء األفارقة وأقام جتمعا أفريقيا أسماه الواليات 

املتحدة األفريقية وأطلق على نفسه لقب ملك ملوك 
أفريقيا! وكانت آخر تصريحاته اخلالية من أي منطق ان 
انهيار نظامه سيهدد سالمة أوروبا وإسرائيل مع انه كان 
يحذر من قدوم االستعمار واستيالئه على النفط الليبي!
عندما أستحضر تصرفات القذافي املعيبة التي لم جتلب 

إال املعاناة للشعب الليبي أتذكر سيرة احلاكم بأمر اهلل 
الفاطمي أحد خلفاء الدولة الفاطمية الذي اتصف حكمه 

ملصر باالنتقام والبطش وكان متقلب األهواء وفاقد 
االتزان والرشد وجل أعماله كانت خالية من احلكمة ـ مع 

انه أنشأ دار احلكمة ـ وبلغ به جنون العظمة ان ادعى 
اإللوهية لنفسه فكان ذلك إيذانا بنهايته على يد أخته 
»ست امللك« من أجل إنقاذ الدولة قبل ان تنهار حتت 

سلطته، ليبيا اليوم في أمس احلاجة الى تدخل املجتمع 
الدولي قبل ان تكون ضحية مرض »بارانويا« الزعيم.

فكرة

أنقذوا ليبيا من 
»بارانويا« الزعيم

اهداني املفكر الكويتي د.خليفة الوقيان كتابه املميز 
بعنوان »الثقافة في الكويت«، والكتاب حاصل على 

جائزة معرض الكتاب الثاني والثالثني عام 2007، 
واملقدمة من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ألحسن 
كتاب مؤلف عن الكويت، والعدد الذي حصلت عليه 

يرجع لطبعته الثالثة عام 2010.
اخذت جولة سريعة بني محتويات الكتاب، وتنقلت 
بني صفحاته، َفشد نظري توثيقه تاريخ املؤسسات 
الثقافية واالهلية، مشيرا الى تاريخ تأسيس جمعية 
االصالح االجتماعي عام 1952، والتي انبثق اسمها 

من جمعية االرشاد االسالمية في ذلك الوقت.
وينقل د.الوقيان عن امني سر جمعية االصالح 

االجتماعي عبداهلل العتيقي وفق ما سطره، 
ان جمعية »االرشاد« تأسست متأثرة بجماعة 

االخوان املسلمني، بعد عدة اجتماعات متواصلة 
بني عبدالعزيز العلي املطوع واخيه ونائبه عبداهلل 

املطوع ومبؤسس جماعة االخوان املسلمني.
ويسطر في كتابه ان اجلمعية بدأت عملها بإصدار 
قانون يحدد اهدافها التي ترتكز على نشر الثقافة 

االسالمية في النشء، وبعث روح التدين في 
االمة، وأصدرت اجلمعية مجلة شهرية حملت 

اسم »االرشاد«، كما لعبت اجلمعية دورا في جمع 
التبرعات لفلسطني.

والشيء الذي متيزت بها جمعية االرشاد االسالمية 
ـ في بداية انطالقها ـ أنها لم تعرف التشدد 

الطائفي او التصادم مع ذوي االجتاهات القومية، 
فقد انتسب اليها شباب من املسلمني الشيعة، كما 

نشروا بعض الكتابات لكتاب شيعة في مجلتها 
»االرشاد«.

ولعبت اجلمعية دورا في محاربة ما تعتقد انه ميس 
عقيدة املواطنني، ومواجهة اجلوانب االخالقية 
السلبية على املجتمع، اما املسرح واملوسيقى 

وإرسال الشبان للدراسة خارج الوطن ففيها مفسدة 
حسب رؤيتها الفكرية.

وكانت جمعية االرشاد االسالمية موضع الرضا 
والقبول من بعض اجلهات في الدولة، بل ان الرقابة 

لم تفرض على تلك اجلمعية حني مت فرضها على 
النوادي االخرى، بحيث تقوم بالقاء دروسها 

ومحاضراتها واذاعتها من دون رقابة.
فاكهة الكالم: حاولت عدة مرات االنتساب للجمعية، 
ولكن لالسف يتم رفض طلب االنتساب دون ابداء 
االسباب، علما بأن اقرب االخوان والزمالء االحبة 
من اعضاء احلركة الدستورية )حدس( املنبثقة من 

جمعية االصالح االجتماعي، وقد حتدثت معهم 
عن الرغبة في االنضمام لها، ولكن ال يوجد رد 

ويفضلون الصمت عن التعليق.

فالح بن حجري
التعليم هو الركن األساسي في نهضة أي أمة، فوراء 
كل حضارة عظيمة تعليم أعظم، والشواهد اكثر من 
أن حتصى فدول كانت في آخر ركب املدنية غارقة 

في بحر التخلف تعلقت بقشة التعليم فأصبحت 
من دول الركب األول ككوريا وفنلندا وماليزيا 

وغيرها، وقشة التعليم قد تقصم ظهر البعير لثقل 
تأثيرها وعظم نتائجها، بينما في االجتاه اآلخر دول 

كانت في الصف األول من احلضارة تبحر سفينة 
اجنازاتها فوق أمواج التاريخ الى ان تخلت عن 

التعليم فغرق مركبها وطوته أمواج السنني، هالني 
عدم تضمني خطة التنمية املليارية للنهوض بالتعليم 

وعدم جعله من ضمن األولويات، مع ان االستثمار 
في التعليم هو استثمار ناجح، وال شك وواقع 
التعليم في الكويت مرعب وال شك فمن ناحية 

االختبارات الدولية شاركت الكويت في الدراسة 
العاملية الثالثة للرياضيات والعلوم Timms في 

الصف الرابع والثامن عام 1995 واحتلت الترتيب 
39 من أصل 41 دولة، أما في نتيجة الصف الرابع 

فاحتلت الترتيب 26 من أصل 26 دولة شاركت في 
هذا االختبار، وشاركت الكويت في نظام الدراسة 
العاملية لالرتقاء في مهارات القراءة Pirls واحتلت 
الترتيب 33 من أصل 35 دولة، اما في التنافسية 

جاء ترتيب الكويت في مجال التنافس بني الدول في 
التعليم وفق ما جاء في »دراسة الكويت للتنافسية« 

في املركز 65 من بني 117 دولة، ويعاني التعليم 
من انتشار مشكلة الدروس اخلصوصية املنتشرة 

على أوسع نطاق قلق املجتمع، فقد قّدرت نسبة 

من يتلقون دروسا خصوصية في الصف الرابع 
االبتدائي بأكثر من النصف )54.1%( وفي مجموع 

التعليم العام بـ 88% من الطلبة الكويتيني، ومما يثير 
الدهشة أن الدروس اخلصوصية في اللغة العربية 
تأتي في املرتبة األولى كما ان األغلبية العظمى من 
معلمي ومعلمات املرحلة االبتدائية واملتوسطة غير 

راضني عن مهنة التدريس مما يدل على وجود خلل 
كبير في نظامنا التعليمي يجعل من البيئة املدرسية 

بيئة غير جاذبة سواء للطالب أو للمعلم، اما نسب 
الرسوب بني الطلبة بناء على تقرير املؤشرات 
التربوية للعام 2003 فقد ارتفعت لدى الطلبة 

في املرحلة الثانوية بنسبة 21.3% للطلبة، و%15.6 
للطالبات.

وأشارت االحصائيات التعليمية احملايدة الى ان %53 
من الطالب و80% من الطالبات فقط هم نسبة من 

يصلون في دراستهم للصف الرابع الثانوي.
ومن هؤالء 30% من الطالب و50% من الطالبات 

فقط هم الذين يتخرجون في الثانوية العامة من 
دون رسوب، وبينما أظهرت نتائج وزارة التربية 

املأخوذة من املدارس أن معدالت النجاح في الصف 
التاسع في املدارس احلكومية لعام 2005/2004 

كانت أكثر من 95% في معظم املواد.
بينما نتائج التقييم الطالبي احملايد الذي عمل 

بالتعاون مع البنك الدولي تظهر أن هناك خلال كبيرا 
وضعفا واضحا في مصداقية نتائج وزارة التربية 

البد ان ينظر للتعليم باهتمام اكبر إذا أردنا ان 
يكون لنا من خطه التنمية فوائد ترفع هام الوطن.

صعلوكيات

التعليم 
واحلضارة


