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د.علي الحويل

ملاذا ال ننتج؟
تتداخل مجموعة من 
العوامل حتد في مجموعها 
من فرص تطور املجتمع 
والدولة في الكويت، منها 
التغير  ما يتعلق بحداثة 
الى الدولة املدنية، ويرتبط 
بالنمط  بعضها اآلخــر 
الرعــوي الــذي اتبعته 
الدولة الناشئة في توزيع 
الذي  الثروة، وبالتراجع 
خلفه التجنيس السياسي 
النسيج االجتماعي  على 
وتأخير قابليته لسرعة 

التمدن.
تعود نشــأة الكويت 
كدولة حديثة إلى عهد ما 
بعد االستقالل عن التاج 
البريطاني عام 1962 وقد 
سبقه بقليل تضخم الثروة 
الوطنية نتيجة عوائد بيع 
النفط، وبدء اهتمام الدولة 
بالتعليم النظامي في العام 
1957 بانتشــار املدارس 
احلديثة فيهــا، وكانت 
استراتيجية التعليم آنذاك 
تنصب حول محو األمية، 
الكويت جناحا  وحققت 
سريعا والفتا فيها، إال أن 
الدولة وبعد انتهاء املرحلة 
األولى وبحلول أوان وضع 
اســتراتيجية  وتطبيق 
جديــدة للمرحلة الثانية 
إلى  التعليــم تهدف  في 
أنظمته ومناهجه  حتول 
إلى األمناط احلديثة بغاية 
البشرية  التنمية  حتقيق 
وتنويع االقتصاد وتخريج 
عمالــة مؤهلــة تواكب 
احتيــاج ســوق العمل، 
للمرحلة  تعطل االنتقال 
األشمل بســبب اعتماد 
التخطيــط على خبرات 
عربية تعاني مجتمعاتها 
الكويت من  شأنها شأن 
التخلف في مجال التعليم 
والعجز عن تطويره، كما 
أدت ســيطرة املدرسني 
من نفس البلدان العربية 
على إدارة التعليم ووضع 
أنظمته وكتابة مناهجه أن 
خرج مبستوى متدن ال 
يرقى لطموحات احلداثة 

والتنمية املستهدفة.
ساهم انكشاف الدولة 
الناشئة على العالم وعلى 
العربية  التحرر  حركات 
اهتماماتها  فــي تركــز 
على سياستها اخلارجية 
في محاولــة ألخذ دور 
محوري لها مع الكبار في 
الذي كان  املنطقة، األمر 
له انعكاس شعبي سلبي 
عززه املناخ الدميوقراطي 
العالي  وسقف احلريات 
اللذان ضمنهما الدستور 
ومتيزت بهما الكويت عن 
ســائر محيطها العربي، 
السياسة بدال  فأصبحت 
من الدرجة العلمية محور 
اهتمام املجتمع والدليل 
العــرف االجتماعي  في 
على متيز الفرد وتفوقه 
املعرفي، واستمرت هذه 
القناعــة االجتماعية إلى 
يومنا هذا وفقد املواطن 
اهتمامه بالتعليم وتطويره 
ودوره في تنمية الوطن 
واحلفاظ علــى ثرواته 
وتنميتها وضمان مستقبل 
يعيش فيــه اجلميع في 
رخاء بعد نضوب الثروة 
النفطية، وساهمت سياسة 
الوظيفة املضمو نة والدخل 
الثابت والترقي باألقدمية 
في فقدان الشعور باحلاجة 

لإلنتاج أو اإلبداع.
الثروة  تسبب توزيع 
في البــالد والذي كانت 
غايتــه حتســني احلالة 
االجتماعية بالتزام الدولة 
باستمرار تبني األسلوب 
الرعــوي في تعاملها مع 
املواطنــني، فمن خالل 
بـ»التثمني« أي  ما سمي 
املواطنني  شراء عقارات 
وبيوتهم الطينية بعشرات 
أضعاف أثمانها احلقيقية 
مع منحهم سكنا حكوميا 
بتقســيط مربــح بديال 
لها انهــارت قيمة العمل 
والهــدف منه وانحصر 
الدولة فــي رعاية  دور 
املواطن من املهد إلى اللحد، 
وأهملت في تأصيل مكانة 

العمل كمقابل للرخاء.

الزاوية

عزة الغامدي

محمد عبدالحميد الجاسم الصقر

كثيرا ما يعلق املجتمع آماال على الطاقات الشابة في شتى 
امليادين وألن عنصر الشباب كان مفقودا لفترة طويلة في 
العمل البرملاني إال أن االنتخابات األخيرة قدمت وجوها شابة 
جديدة على الساحة السياسية ولعل أبرزهم هو النائب احمد 
الفضل الذي خلف والــده املرحوم نبيل الفضل الذي كان 
من اكثر رجاالت الكويت عطاء للكويت ســواء قبل دخوله 
الساحة السياسية من خالل كتابته التي كان يعبر فيها عن 

آرائه التي ترمي إلى حتقيق املصلحة العامة.
وبعد ان وافته املنية، رحمة اهلل، خالل احدى جلســات 
البرملان والتي كانت ســابقة في تاريــخ الكويت خلفه في 
االنتخابات التكميليــة ابنه النائب احلالي أحمد الفضل في 

االنتخابات التكميلية لعام 2013.
والنائب احمد الفضل من الفئات الشــابة، حيث انه من 
مواليد 1977 وحاصل على البكالوريوس في علم االقتصاد 
ومنذ دخوله الى الساحة السياسية جند انه كان حريصا على 

دوره التشريعي وهذا هو األصل في عمل النائب.
حيث يعتبر النائب أحمد الفضل من اكثر النواب نشاطا 
في التشــريع، وله الكثير من االقتراحات بقوانني البعض 
كان مصيبا بها والبعض اآلخر جانبه بها الصواب، إال انني 
بالرغم من اختالفي معه في بعض االقتراحات بقوانني التي 
يقترحهــا فإن هذا االختالف والتأييــد بني مؤيد القتراح 
بقانون وبني معارض له يفتح أفاقا للمجتمع لتناول العديد 
من القضايا التي متس وتعني املواطن ويفتح املجال إلبداء 
اآلراء والنقاش وهذه املناقشــات كثيرا ما يتم التوصل بها 

إلى نتائج تفيد املجتمع مبجمله.
ولعل من أبــرز القوانني التي اقترحهــا النائب الفضل 
وأعتقد أنها من املهم أن يتم النظر إليها هي االقتراح بقانون 
بتعديل بعض احكام قانون اجلزاء الذي طالبنا مرارا وتكرار 
بأن يتم تعديله ليتماشــى مع ما يستجد من قضايا، وعلى 
الرغم من مطالباتي التي تختلف عـــن مطالبـــات الفضل 
في املــضمـون فإنها ال تختلف باملبدأ أال وهو إعادة غربلة 

قوانني اجلزاء.
ولعل من أبرز االقتراحــات اجليدة التي قدمها في هذا 
اجلانب أال وهو اقتراح بتجرمي تسريب املعلومات والبيانات 
 املتعلقة بالصفقات التجارية والصناعية بحيث فرض عقوبة
احلبس مدة ال تقل عن خمس ســنوات وال جتاوز العشر 

سنوات.
وعلى الرغم من االختالف في التكييف القانوني لهذا الفعل 
بضرورة جترميــه فإنني اختلف معه في ان يتم تصنيف 
الفعــل باجلناية واالكتفاء بجعله ضمن قضايا اجلنح نظرا 
ألن القضية ال تستوجب ان تكون جناية بالتأكيد، فتسريب 
املعلومات احلالة الوحيدة التي يكون فيها جناية حني ميس 

االمن القومي أو يتعلق بأسرار الدولة املهمة.
اما ما عداها من تسريبات وعلى الرغم من درجة الضرر 
الذي حتدثه إال انه ال يستوجب أن يصل الى جناية ويكتفي 

تكيفه على أنه جنحة.
إال أن ذلــك األمر نحيي من خاللــه النائب على حرصه 
علــى مصلحة الكويت وحرصه بالتالــي على عدم تغييب 
الدور التشــريعي الذي هو منوط بــأي نائب أن يلتزم به 

بالدرجة األولى.
فضال عن ذلك فإن النائب الفضل ال ينسى أبناء الكويت 
ويقدم خدماته ومساعدته لكل من يطلبه مباشرة دون تكلف 
ودون تقييد بدائرة معينة، فهو يخدم أبناء الكويت جميعا 
بدافع حبه للكويت وأهلها ورغبته في اإلصالح ومساعدة 

احملتاج من أبناء هذا الوطن الكرمي.
فتحية من القلب للنائب الفضل ونتمنى أن يستمر في 

روحه الشابة وعطائه ودوره في إثراء العمل التشريعي.

موسم احلصاد التعليمي التربوي نصف السنوي، 
كما اتفــق عليه صانعو أجيالنا هــذا العام وكل عام، 
تغمره الفرحة للناجحــني بعرق وجهد اجلبني، إعدادا 
واســتعدادا عبر مناهج الوزارة املعنية وفرسان تلك 

احملطات التعليمية التربوية.
وهنا نشــدد ونؤكد كأولياء أمور يعنينا هذا األداء 
دون عناء أو قصور لفلذات األكباد حســب تسلسل 
مراحلهم وربطهم بالوالء واالنتماء للوطن وإعمار البالد 
بأنها فوق كل االعتبارات املطروحة بالســاحة لدرجة 
التأثير على تركيزهم وتفسير ما هو صالح هلل والوطن 
ووالة األمر من قادة وأمهات وآباء وأسر حتزمها املودة 
والوفاء وحتميهم من سوء وغدر واستغاللهم ال سمح 
اهلل للتطرف واالنحراف عن جادة االستقرار النفسي 
والبدني والعقلي تزرعه بذور الشيطان الرجيم للعبث 
بالتوجيهات املطلوبــة، والتربية املرغوبة، واالنحراف 
للعابث من األطراف الشــاذة خــارج البالد وداخلها، 
لتقع ـ ال ســمح اهلل ـ الفاس بالراس للثروة الوطنية 
األساســية للعنصر البشري األهم للتركيبة السكانية 
البشرية الكويتية أو العربية واإلسالمية أو ما شابهها 
من الديانات الكتابية لألوطان األخرى ومواطنيها، بعبث 
مفســد لكل تلك النصوص التربوية التعليمية، بحجة 
االنفتاح على العالم املتحرر بجهل مركب يسقط اجلميع 
في اللغط والتشرذم االجتماعي املفكك للحزمة السليمة 
الوطنية والتي أهم أدواتها بجانب املؤسسات التربوية 
والتعليمية، قالع وأنواع وسائل اإلعالم النزيه للتوجيه 
الصحيح ووزارة األوقاف مبنابرها النزيهة، إضافة إلى 
مؤسسات أهلية وحكومية لها صفة الترفيه والرياضة 
والراحة السياحية والبدنية الترويحية بتوجيهات تتناغم 
واملؤسسات التربوية التعليمية واملواقع الوزارية األمنية 
داخلية ودفاعية تراعي صفة الوالء واالنتماء للشريحة 
الشبابية وحمايتها من كل مدسوس وخطر محسوس 
بالذات في هذه السنوات مبا يحبط فلذات أبنائنا ويحيط 
بأوطاننا عبر وسائل تواصل اجتماعية غير نقية! تتداخل 
مع أوضاعنا األسرية وساحاتنا التربوية التعليمية تفرض 
مناهجها علينا شئنا أم أبينا ليكون احلرص، واحلذر، 
واالنتباه هو املضاد احليوي والفلتر لكل متربص لنا 
وأبنائنا بكل شر ال ســمح اهلل، ليكون الدين وأحكام 
القــرآن وهدي نبينا اإلنســان ذي اخللق العظيم هو 
الهدف األسمى واألبرز لصد قوافل العدوان عن أبنائنا 
ومجتمعنا األمن املطمئن بإذن اهلل وســواعد وعقول 

وأفئدة املخلصني آمني يا رب العاملني لألمة كافة.

النائب أحمد الفضل من أكثر النواب 
نشاطاً في التشريع

أوالدنا أكبادنا
متشي أمامنا

نقش القلم

قال الزميل حســام فتحي في مقالته 
»باملصري الفصيح« املنشورة االثنني املاضي 
في جريدتنا »األنباء«، إن صديقا خليجيا له 
نقل إليه شكوى ابنته البالغة سبعة أعوام 

بأنها ال تفهم حديث مدرستها املصرية.
وعزا الزميل حسام األسباب إلى تردي 

الدراما املصرية. 
أوافق الزميل حسام في أن أحد أسباب 
انصراف املســتمع العربــي عن األعمال 
الدرامية املصرية هو حتول األجيال العربية 
اجلديدة إلى الثقافة األجنبية وتعليم األطفال 
اللغــات األجنبية، ولكن ال أرى في تردي 
األعمــال الدرامية املصرية دخال في عدم 

فهم األطفال العرب اللهجة املصرية.
إن األطفال عــادة ال يتابعون األعمال 
الدرامية سواء مسلسالت أو أفالم إال ما 

يتفق وأعمارهم من أعمال خاصة لألطفال 
مثل أفالم الكارتون وهذه في األعم واألغلب 
أعمال أجنبية وحققت شهرة عاملية وارتبط 

بها األطفال في قارات األرض كلها.
وسواء أكانت الدراما املصرية تدنت في 
مستواها أم لم تتدن فليس لذلك أدنى تأثير 
على فهم األطفال اللهجة املصرية، ألنهم 

في األساس غير متابعني لها.
أما عن فهم األجيال العربية من املشرق 
العربي إلى املغرب العربي للهجة املصرية 
فيما مضى من سنوات وعقود فمرد ذلك 
فعال إلى انتشار اللهجة املصرية من خالل 
األفالم واألعمال الدرامية التلفزيونية والتي 
كانت هي اجلســر الناقل للهجة املصرية 
بغــض النظر عن جودة تلــك األعمال أو 
رداءتها، وألنها أيضا كانت شــبه وحيدة 

ودون منافسة تذكر من أعمال بلهجات أو 
لغات أخرى.

أما عن واقع الدراما املصرية احلالية، فال 
أظن أنها في حالة من السوء جتعل املشاهدين 
ينصرفون عنها والدليل قوة انتشــارها 
وعرضها على العديد من الفضائيات العربية، 
مــا يدل على أنها جيدة أو على درجة من 
اجلودة تضمــن لها املتلقي، وإن كان من 
انصراف عنها فليس بسبب سوئها بل ألن 
املتلقي غيّر اهتماماته وعّدد مشاهداته بني 
فضائيات العالم مبا تبث من برامج وأعمال 
فنية، بل إن وجود الدراما املصرية في هذا 

اخلضم ومنافستها شهادة لها ال عليها.
وشكرا للزميل حسام على طرحه للفكرة، 
وأرجو أن يكون فيما كتبت إضافة لفكرته 

ال رد عليها. 

ربعنــا إذا يبون يطلعــون على واحد 
»علوقه« راح تلزق فيه طول عمره لدرجة 
لو تسأل تعرفون فالنا؟ اجلميع يجاوبك: ال 
ما نعرفه! ولكن ملا تقول: تعرفون بوصماخ 
اللي راسه كبير راح تكون اإلجابة اجلماعية: 

إي هذا فالن، شفيه؟
فمعرفة الشــخص أصبحت مبا كانوا 
ينادونه به وهو صغير وستظل إلى مماته، 
املتني بشكل  والطمبحلة تطلق للشخص 
كبير وهو قليل احلركة، بسبب كبر حجم 

جسمه واألهم »كرشه«.
طمبحلة يكره عيد األضحى ألن الكل 
راح يشتغل عليه »طنازه« وكأنه خروف 
العيد، إذا دخل الديوانية قالوا: منو شفط 
الهــواء وخلصه! فيه ميزة يتميز بها عن 
غيــره إذا زعلته حيل، قولــه: أنا عازمك 

بروحك على مطعم »باجه« تلقاه ينســى 
املاضي واحلاضر واملستقبل، وهناك ميزة 
إضافية بأنك تعرفه من بعيد شلون ما تدري! 
وينحرج إذا دخل محل »أثاث« ألن ممكن 
أحد يقعد بحضنه بالغلط على اعتبار أنه 
»قنفة« ويتمنى دائما أن يعمل »ريچيم« 
ولكن يضعــف أمام الكاكاو وخاصة اللي 
فيه »بندق« أو صحن »كنافة«! وســاعات 
يروح مع ربعه حق مطعم ويقول: أنا مو 
مشتهي آكل، وباألخير تلقاه ماكل أكل ربعه 
كلهم، وعنده يوم »حزن« إذا يبي يشتري 
مالبس ألن اإلجابة تكون: مقاسك مو موجود 
ألنك حتتاج إلى XXXLLLLLLLLLL فبالتالي 
يعتبر اقتصاديا من الدرجة األولى ألنه ما 
يقدر يشتري نفس اآلخرين. ويتضايق 
إذا راح البحر، ألن الكل راح »يقزر« يومه 

عليــه فتلقى واحد يقوله من بعيد: وصل 
ســونامي، والثاني يقول: وصلت عبارة 
فيلكا، والثالث يقول: وصل طراد 12، والرابع 
يقول: وصلت الطفاحية علشان ال نغرق.

العلوم وخاصة  طمبحلة يكره مــادة 
الدرس الذي يتكلم عن السلحفاة ألن اللي 
بالصف كلهم راح »يطالعونه« ! وطمبحلة 
يعمل »أزمة« إذا دخل مطعم ألن أكثر من 
»جرســون« ياخذ طلبه علشان إذا نسى 

األول يذكره الثاني من كثر طلباته! 
أخيرا.. طمبحلة شخص »فكاهي« وطيب 
ويخدم الناس وما يشيل بقلبه على أحد 
وله عالقات »اجتماعية« كثيرة ومحبوب 
من اجلميع، عيــش حياتك كما حتب وال 
تلتفت إلى كالم »العذال« الضعاف، عاش 

طمبحلة وأصحاب الكروش. 

يتداول في أروقة مجلس األمة الكويتي 
مشــروع قانون تقدم به أحد األعضاء 
األفاضل حتت مسمى قانون التقاعد املبكر 
وهو كســائر القوانني املهمة التي متس 
شريحة كبيرة من املواطنني في الوقت 
احلاضر واملســتقبل وتسعى احلكومة 
لتعديل مواده مبــا يتوافق مع ما تراه 
مناسبا لها وهو اآلن يحظى بنقاش شعبي 
ونيابي واسع بني مؤيد ومعارض له بعد 

نيله املوافقة في املداولة األولى.
القانون يقع في إشــكالية عدم ترك 
املوظف أن يختار التقاعد املبكر لكي يتم 
إحالل الطاقات الشابة التي نالت شهادات 

عليا من جامعــه الكويت ومن جامعات 
خارجية تنتظر اكثر من سنة للحصول 
علي الوظيفة بسبب البطالة املستحدثة 

التي تضر بأبنائنا الباحثني عن العمل.
إن القانون الذي اقر في مداولته األولى 
يستقطع 5%  ملن لم يبلغ عمره الـ 55 لكل 
سنة ملن لم يتم خدمة 30 سنة و2%  ملن 
بلغ ســن التقاعد وهذا االستقطاع دائم 
ويجب أن يتوقف لكل من تنطبق عليه 
الشروط مما يؤثر علي املتقاعدين وظروف 
معيشتهم، كذلك تقاعد املرأة رفع إلى 25 
سنة بدال من 20 وشرط بلوغ السن الـ 
45 مما يترتب عليه اســتقطاعات مالية 

غير مبرره وليست في صالح املتقاعدات.
كلنــا أمل من أعضــاء مجلس األمة 
وأعضاء احلكومة الكرام أن يتم التعديل 
على القانــون في املداولــة الثانية مبا 
يتناسب مع احتياجات املواطنني املقبلني 
على التقاعد وعدم املســاس برواتبهم 
ومنحهم االمتيازات املالية نظير خدماتهم 
املستحقة والتصويت على القانون إن كان 
احتياجاتهم  املواطنني ويلبي  في صالح 
أعانهم اهلل  املعيشية،  ويراعي ظروفهم 
على الوقوف بشجاعة مع من انتخبهم 
وحصل على ثقتهم للوصول إلى مواقع 

الدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم.

صديقي ماساهيرو،  أمتنى أن تصلك 
هذه الرسالة وأنت بأحسن حال، وأبارك لك 
حصولك على املوافقة على دعم مشروعك 
اجلديد ولكن استغرب أن تتم املوافقة عليه 

خالل أسبوع.
بالنسبة لسؤالك عن وضع دعم املشاريع 
الصغيــرة لدينا، الصندوق الوطني لدعم 
املشاريع الصغيرة هو املسؤول عن متويل 
املشاريع، وهو متطور جدا لدرجة أنه وصل 
ملرحلة تنمية األسماء على حساب األفكار 
فاســم مقدم املشروع لديه أهم من فكرة 
املشــروع، فمهما كانــت الفكرة عظيمة 
وصاحبها ليس له عالقات داخل الصندوق 
صعب جدا قبولها، وإن كانت الفكرة سخيفة 

وصاحبها له عالقات قوية داخل الصندوق 
يتم قبولها دون أدنى تفكير، صديقي وصل 
التطور بنا بأن لدينا اكتفاء ذاتيا من »الكب 
كيك« واملقاهي واملطاعم، فال أعرف دولة 
حتى اليابان لديها اكتفاء ذاتي من »الكب 
كيك«، فنحن حني حصول الكوارث الطبيعية 
واحلروب »ال سمح اهلل« نأكل الكب كيك 
في حني غيرنا من األمم تأكل األرز وخالفه.
 يــا صديقي،   يقــال إنه يتــم تقدير 
قيمة الدعم املالي ملشــروعك على حسب 
معرفتــك باملتنفذين في الصندوق وعلى 
قوة العالقة بينكم، وهذا ما نسميه لدينا 

باسم »الواسطة«.
 صديقي ماساهيرو،  أستغرب جدا أنه 

ال يوجد لديكم كلمة باللغة اليابانية تعادل 
كلمة »الواســطة«، لدرجة أنكم استعرمت 
كلمة أجنبية حتى تشــرحوها وهي كلمة 
كونيكشني »Connection« واختصرمتوها 
بـ كوني. وتستخدمون الواسطة قليال جدا 
أو قد ال تكون تذكر مقارنة مبا يحدث لدينا، 
فهل يعقل أن يتســاوى أبناء الساموراي 
بأبناء الدرجات األقل؟! فعال أمركم غريب.

 ملحوظة: رسائلك تأتي متأخرة، أعتقد 
ألن البريد الياباني فيه خلل أو أنكم بدأمت 
باالهتمام باألســماء وتضخيمها، عموما 
سأظل اراسلك متى ما أتيحت لي الفرصة، 
وأمتنى أن تخبرني بعض التفاصيل عن 

حصولك على املوافقة خالل أسبوع.

katebkom@gmail.com

samy_elkorafy@hotmail.com

Sns555666@yahoo.com

صالح الشايجي

سامي الخرافي 

دالي محمد الخمسان 

بدر سعيد الفيلكاوي

لسان العرب

طمبحلة

قانون التقاعد 
املتأخر

رسائل مسربة

بال قناع

جرس

انتظارات

خارج الصندوق


