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 تمر على البالد أعياد مجيدة ثالثة: عيد استقالل 

الكويت الخمسون وعيد التحرير العشرون ومرور 

مقاليد  السمو  تسلم صاحب  على  سنوات  خمس 

الحكم.

في مثل هذه األيام ارتفعت راية الوطن، راية البقاء 

والوجود ألبناء الوطن وتاريخهم وبنائهم اإلنساني. 

وعندما ترتفع راية الوطن يتحمل كل مواطن جدير 

بــاملــواطــنــة مــهــمــة حــمــايــة هـــذه الـــرايـــة والـــدفـــاع عنها 

والذود عن كل بقعة فيها التي تمثله وتجسد فيها.

إن االحــتــفــال بــهــذه املــنــاســبــات املــجــيــدة ال بــد أن 

يــكــون املـــواطـــن قــد وصـــل إلـــى مــرحــلــة مــتــقــدمــة من 

الوعي ملدلوالتها ومعانيها، والبد أن يترجم كل ما 

يحمل من مشاعر وعواطف إلى سلوك وطني بناء 

يسمو فوق كل املطالب والرغبات.

في السادس والعشرين من فبراير نعود بالذاكرة 

عشرين عامًا نتذكر من خاللها وحدة الدم والتراب 

التي تجسدت على هذه األرض الغالية، يومها تكاتفت 

األيادي وتعانقت القلوب وهي تتحدى الغزاة.

ــعــشــريــن مـــن فــبــرايــر تــحــررت  فـــي الـــســـادس وال

هذه  وتــزيــيــف،  تشويه  مــن  بها  لحق  مما  صورتنا 

الصورة ظهرت في التحرير على حقيقتها، تجد كل 

معاني البطولة والوحدة.

فــي الــســادس والــعــشــريــن مــن فــبــرايــر 1991 ولد 

الكويتي من جديد، في عينيه تنبت الخضرة وتورق 

األماني ويزدهر األمل وينكسر الخوف.

فــي الــســادس والــعــشــريــن ارتــفــعــت الــــرؤوس إلــى 

األعالي، وهي تخوض اليوم معركة التنمية والبناء، 

وهي معركة ال تختلف أبدًا عن معركة التحرير بدأ 

املستقبل  مــن  واثــقــة  ثابتة  خــطــوات  يخطو  الشعب 

الذي يرسمه أمير البالد حفظه اهللا تعالى .

إن السادس والعشرين من فبراير 1991 لم يكن 

بداية  بل  والــعــدوان فحسب  للمعتدي  مدمرة  نهاية 

تــحــول فــي تــاريــخ الــكــويــت الــحــديــث، بــدايــة تحرير 

ليعيد  الــتــحــريــر  جـــاء  واإلنــــســــان،  والـــتـــراب  اإلرادة 

للمواطن الكويتي ثقته في نفسه، ويؤكد على صنع 

االنتصار والقدرة على التفوق.

إن املـــواطـــن الــكــويــتــي مــطــالــب الــيــوم أكــثــر مــن أي 

وقـــت مــضــى بــالــعــمــل دون مــلــل وكــلــل عــلــى أرضـــه، 

ثابتة ألهــداف  األعالي خطوات  إلــى  قامته مشدودة 

فــي سمو  ممثلة  حكيمة  قــيــادة  ترسمها  واضــحــة 

األمير القائد حفظه اهللا تعالى ، نقول ونحن نحتفل 

قيادتنا  مع  جميعًا  «نحن  املجيدة  املناسبات  بهذه 

العزة والكرامة، ولم تفرط  لنا  التي حققت  الحكيمة 

في حبة تــراب واحــدة من الوطن، وعملت على إزالة 

آثار العدوان ودفع األذى عن شعبها وأرضها».

ومــــا زالـــــت تــعــمــل عــلــى بـــنـــاء اإلنــــســــان الــكــويــتــي 

والـــكـــويـــت، نــقــول لــهــا الـــيـــوم وغــــدًا وإلــــى يــــوم قــيــام 

الساعة «الشعب معك فسيري بحفظ اهللا وعني اهللا 

ترعاك».

د. حسن املوسوي 

أبنائها وثرواتها  بدماء  ت 
ّ
تاريخها، ضح طــوال   كانت مصر عظيمة 

للغزو  تصديها  التاريخ  ينسى  لــن  ثقافتها.  على  والحفاظ  األمــة  لعزة 

ولن  املحتلني.  مع  والباطنية  الشعوبيون  تآمر  بينما  والتتار،  الصليبي 

الحديث وإفشال جميع  العصر  للمحتل األوروبــي في  ينسى تصديها 

مــحــاوالتــه لــطــمــس وتــشــويــه الــهــويــة والــثــقــافــة الــعــربــيــة االســالمــيــة. لقد 

استطاعت أن تنتج هذه الثورة الشبابية املليئة باملبادئ النيرة، كمحاربة 

الباقية واألفـــراد زائــلــون، فال  الفساد والطغيان واملــنــاداة بــأن الدولة هي 

يوجد فرد أهم وال أعلى من الدولة. استطاعوا خالل أيام قليلة أن ينتزعوا 

السابقة على طرحها، خوفًا من  األحــزاب  تتجرأ  لم  مكاسب سياسية 

انــتــقــام الــنــظــام الــبــولــيــســي املــســتــبــد. إنــهــم يـــريـــدون الـــوصـــول الـــى حياة 

وطنه.  في  وكرامته  االنسان  حقوق  على  تحافظ  حقيقية  ديموقراطية 

نتمنى أن تحقق أهدافها النبيلة، ألن تغير مصر الى نظام ديموقراطي 

سيؤثر في املنطقة بأسرها.

وتعاطفنا  مــبــارك  الــســابــق  الــرئــيــس  لنظام  كراهيتنا  مــن  الــرغــم  على 

بها،  قــام  من  التي حركت  النبيلة  بالدوافع  وإيماننا  الــثــورة،  مطالب  مع 

حكم بمثل هذا 
ُ
حركهم حب الوطن وإيمانهم بأن مصر ال تستحق أن ت

املصريني  الحكماء  من  كثير  كما خاف  فإنني خشيت  الفاسد،  النظام 

الذين يــرون أن إطالة األزمــة قد تــؤدي الى أن تقع الدولة في فوضى وال 

يعلم أحد كيف الخروج منها، وال حجم الخسائر التي ستلحق بالدولة 

دة 
ّ
نتيجة استمرارها، خاصة أن شباب الثورة ليست لديهم قيادة موح

كثيرة  شواهد  وامامنا  أهدافهم.  لتحقيق  واضحة  واقعية  وسائل  وال 

الدولة في الفوضى نتيجة ظهور ثــورات غير  التاريخ تؤكد سقوط  في 

مخطط لها، كالفوضى التي أعقبت قتل الخليفة عثمان ـ رضي اهللا عنه 

الدخول في فنت وحــروب أهلية، وأنقذ اهللا تعالى  الــى  ـ وكيف أدى قتله 

الدولة من تلك الفتنة، ألنه ال توجد دول كبرى تستطيع أن تستغل تلك 

أقوى  تمتلك  الدولة االسالمية، ألنها كانت  لتتدخل في شــأن  األوضــاع 

جيش في تلك الفترة، ولتمكن األمويني من السيطرة على الدولة والقضاء 

على أذيال الفتنة. وكذلك الفوضى التي أعقبت سقوط نظام سياد بري 

أهلية ال يعرف كيف يخرج  املستبد، حيث دخــل الصومال في حــروب 

منها حتى اآلن. والفوضى التي أعقبت سقوط نظام صدام وحل الجيش 

والفساد  الفوضى  يعاني  الــعــراق  زال  فما  األمــنــيــة،  واألجــهــزة  الــعــراقــي 

والخوف من التفكك.

الــفــوضــى خطر يــهــدد أمــتــنــا، ألنــهــا بتاريخها  إن ســقــوط مصر فــي 

انــفــرط عقد  فـــإذا سقطت  لــهــذه األمــــة،  الــفــقــري  الــعــمــود  وشعبها تمثل 

بها،  صون 
ّ
يترب الــذيــن  األعـــداء  مــن  السيطرة عليها  األمــة وسهلت  هــذه 

االمبراطورية  إلحــيــاء  يتطلعون  الــذيــن  الــفــرس  واملتطرفني  كالصهاينة 

الفارسية. لهذا، يخشى الحكماء من أن تؤدي اطالة األزمة الى الوقوع في 

الفوضى. خاصة بعد اتساع التظاهرات الفئوية لرجال األمن وموظفني 

وعمال ونقابات في شتى أنحاء الجمهورية يطالبون بتحسني شروط 

الــعــمــل، وانــتــفــض الــصــحــافــيــون فــي الــصــحــف الــقــومــيــة يــطــالــبــون بطرد 

الــقــيــادات من  كــبــار  التحرير ورؤســـاء مجالس االدارات وطـــرد  رؤســـاء 

الثورة. وأعلن  السابق مبارك ووقوفهم ضد  للرئيس  مكاتبهم لدعمهم 

مئات املوظفني في اتحاد االذاعة والتلفزيون املصري انضمامهم للثورة، 

الــنــار وطــالــبــوا بتغيير  وهــاجــم األهــالــي أقــســام الشرطة وأشــعــلــوا فيها 

الضباط. وانفالت األمن في شمال سيناء، خاصة مدينة العريش. نرجو 

أن يؤدي تنحي الرئيس السابق مبارك وتسلم القوات املسلحة السلطة 

والخطوات الجيدة التي اتبعتها الى التهدئة، وتعود مصرنا العزيزة الى 

طبيعتها وأفضل وأقوى.

د. عبداملحسن حمادة

 D_hamadah@hotmail.com

صديقتي  من  وصلتني  رسالة  أمــام  تمامًا  الخجل   أخرسني 

تقول: 

«كأنني أحتاج عمرا اضافيا ألفهم ما حدث أمس في شارعنا 

في الجهراء. أحتاج عمرا آخر لتنسى طعم الغاز املسيل للدموع 

الــذي تذوقته ألول مــرة. أحتاج عمرا ثالثا ألشــرح للصغير ملاذا 

شتمنا رجل القوات الخاصة بأقذع الشتائم ونحن واقفون أمام 

بابنا نتفرج فقط، ملاذا أرعبتنا الطائرات، وملاذا كان علي أن آخذ 

الصغيرة الى مستشفى خاص ألنهم يقبضون على كل املصابني 

في املستشفى الحكومي، وملاذا االعالم كاذب الى هذه الدرجة؟».

بلى، ال يمكن إلنسان شريف يعيش على أرض حرة أن يرضى 

بظلم أو قــهــر او إزهــــاق روح واحــــدة، أيـــا تــكــن: بــــدون، مــزدوجــو 

تعني  ال  املــســمــيــات  قــانــونــيــة.  غــيــر  بــصــورة  مقيمون  الجنسية، 

شيئًا، في النهاية هم بشر يطالبون بحقوقهم الشرعية اإلنسانية 

البسيطة من صحة وتعليم وحق العمل. تأجلت حلول قضاياهم 

سنني طويلة، مع الــوعــود، آالف الــوعــود، مــرارًا وتــكــرارًا، مسؤول 

يرميهم ملسؤول، وقرار ينتظر قرارا، حتى تحولت قضيتهم إلى 

قنبلة موقوتة كان من املتوقع لها أن تنفجر بأي لحظة، وملا فقدوا 

عن  سلمية يعبرون  شعبية،  بتظاهرة  انفجرت. خرجوا  االمــل.. 

يستصرخون  خــرجــوا  املنطق،  يعرف  ال  فاليأس  يأسهم،  مــدى 

ضمائر اخوانهم واخواتهم مطالبني بحق عيش كريم لم يتح لهم، 

ولم يكن على السلطات أن تتعامل معهم بقسوة وعنف.. فكيف 

ألم ان تقسو على اوالدها بهذه الطريقة؟

الشريحة األكبر من الـ «بدون» ولدوا وتربوا وعاشوا فوق هذه 

ى في حرب 
ّ
األرض، ولم يعرفوا غيرها، منهم من شارك وضح

يحمل  وأغلبهم  للبالد،  جليلة  خدمات  قــدم  وبعضهم  التحرير، 

الــذي يجري في شرايينهم ليس  الــدم  إحصاء 65، وللعلم فقط، 

ماء، ونتساوى في ذلك، فكلنا من آدم. إن كل من عاش على أرض 

املقيمون  الــوطــن، حتى  لهذا  أبــنــاء  لها، جميعنا  ابــن  هــو  الكويت 

العرب واالجانب يعتبرون الكويت وطنا وإن لم يحملوا جنسيته، 

إيجاد حلول سريعة، ومن  بد من  يتسع ال  الكويت  وألن صــدر 

دون تسويف ملشكلة «البدون»، فلقد تحملنا الوجع حولنا في كل 

مكان، لكنه قاتل عندما يكون في القلب تماما. 

أرجوك يا كويت بحق حبنا وإخالصنا لك، ال تكوني «مثلهم»، 

كوني كما عهدناك دائما أما رؤومًا، وصدرًا حنونًا وقلبًا يتسع 

الجميع. نرجوك يا كويت ارحمي أوالدك، وكوني كما كنت دائما 

كويت الجميع.

وفي عيدك الوطني نهديك سالما عليك يا وطن السالم.

● ● ●

إلــى ليبيا واهــلــهــا: أتمنى حــني ينشر مقالي هـــذا، أن 

تكونوا قــد تحررتم حتى «آخــر امـــرأة وطــفــل»، مــن حكم 

جائر رزحتم تحت نيره أكثر من أربعني عاما.

يا  نحبكم  وشيعتها..  واهلها: بسنتها  البحرين  إلــى 

اهل الطيبة والخير، وال نتمنى لكم سوى االمن واألمان 

والعزة والعيش الكريم. قلوبنا معكم.

تماما..  تحبينها  كما  تحبك  الكويت  صديقتي:  وإلــى 

فال تيأسي.

دلع املفتي

 dalaa@fasttelco.com

 بعد إعالن االستقالل  الفرح والقلق واملواجهة!

 نجاة مصر من الفتنة  أعيادنا املجيدة 

 خجل أخرسني 
 فـــرح الــنــاس بــإعــالن االســتــقــالل وعـــبـــروا عــن فــرحــهــم بمختلف 

ر فــرحــتــهــم الــغــامــرة جــار 
ّ
الــوســائــل املــشــروعــة، ووجـــمـــوا عــنــدمــا كـــد

إلى  الكويت  تبعية  ادعــى  حينما  قــاســم،  عبدالكريم  بقيادة  الشمال 

الــنــاس إلى  الــقــوة لضمها. حينها خــرج  الــعــراق، وهــدد باللجوء إلــى 

الشوارع يهتفون لفارس املرحلة األمير العظيم الشيخ عبداهللا السالم 

األفــراح  يهتفون باسمه وينادونه «يا بوسالم عطنا ســالح» تكدرت 

لكن العزم والشجاعة وااللتفاف حول الوطن - حني تهدده األخطار - 

كانت هي الفيصل، فقد فتح الجيش الكويتي باب التطوع في جيش 

زرافــات ووحدانًا وسجلوا في مراكز  الناس  فتقدم  شعبي مساند، 

حددت لهم تطوعًا للدفاع عن الوطن الغالي.

وأتــذكــر بــاعــتــزاز أولــئــك الــقــادة الــذيــن بــاشــروا الــتــدريــب والتعليم 

الضابط  أتذكر  األعــمــار،  املدنيني من مختلف  متنوعة من  ألصناف 

الكبير دلي علوان واملــالزم غــازي عــرادة وعــددًا من العرفاء واألفــراد 

الذين باشروا تدريب األهالي من مختلف األعمار والبيئات واألحجام 

والصفات واالنتماءات.

األيــام  تلك  أتذكر  بــأرواحــهــم،  الكويت  لفداء  يتطلعون  كانوا  كلهم 

وصور الزمالء تتقافز أمامي، بعضهم ما زال في الذاكرة والبعض 

اختفى، أتذكر جارنا أبوشايع، كما أتذكر يوسف الشراح «أبوفيصل» 

عافاه اهللا تعالى، واملرحوم خالد عبدالوهاب الرومي واألخ عبدالعزيز 

إلى ميدان  الصعبة  التدريبات  أيــام  املسباح، ويــوم أخذونا في نهاية 

الرماية، حينها حصل يوسف وخالد على العالمة الكاملة (عشرين)، 

بينما حصل أحد الزمالء على اثنني من عشرين، ألنه أخطأ الهدف 

خمس مرات ولم يستطع أفضل من ذلك، رغم تشدقه بأنه «بواردي» 

 يومها، وأتذكر أحد 
ً
يجيد الرماية من أبعاد بعيدة، فضحكنا طويال

الزمالء وال يحضرني اسمه، لكن العريف العنيف الذي يدربنا كان 

يطلق عليه لقب «ضحيك» ألنه دائم الضحك.

وعندما حلت الذكرى األولى لالستقالل ونظمت الدولة استعراضًا 

عسكريًا ابتهاجًا باملناسبة، كانت كتلة املتطوعني هي األكبر واألطول 

في ميدان العرض، وقد واجهنا الحر والضيق باملالبس العسكرية، 

ألن االحتفال جرى في السنة األولــى يوم 6/19 قبل أن يتم تغييره 

إلى يوم 25 فبراير يوم جلوس الشيخ عبداهللا السالم «أبو الدستور» 

واالستقالل والديموقراطية و«أبوالكويتيني» في تلك الفترة الحاسمة 

في تاريخ الكويت.

كانت أيام لم يبق منها إال الذكريات، وأستطيع الجزم بأن من بقي 

التجربة ومعانيها  الحياة يعتز بتلك  من هــؤالء املتطوعني على قيد 

 تمنيت لو أن أحدًا تذكرهم في العيد الخمسني 
ً
الكبيرة، وكنت فعال

لــالســتــقــالل، وهـــل يــعــرف الــشــبــاب واألجـــيـــال الــجــديــدة عـــن آبــائــهــم 

وأجدادهم الذين تدافعوا متطوعني لحماية الكويت ومكتسباتها ضد 

الطامعني والحاسدين، وممن تتملكهم غطرسة القوة وشهوة التوسع 

والسيطرة على مقدرات الشعوب؟

تمنيت لو أن املسؤولني عن االحتفاالت الوطنية بالذكرى  الخمسني 

قد تنبهوا إلى هؤالء الذين لم يكن لهم غرض إال حماية الوطن والدفاع 

عنه ضد كل ما يتهدده.

الذين عبروا ببساطة عن وطنيتهم وحبهم  أحيي أولئك املواطنني 

مات  مــن  على  وأتــرحــم  أجلها،  مــن  للتضحية  واستعدادهم  للكويت 

منهم وادعو لهم باملغفرة والرحمة والسالم.

عبدالعزيز السريع 

 فبراير 2011 «غير» 

 أســتــعــيــر عــبــارة إخــوانــنــا فــي املــمــلــكــة العربية 

الــســعــوديــة «جــــدة غــيــر» ألقــــول إن فــبــرايــر عــام 

2011 «غير»، رغم أن الكويت استعدت لهذا العام 

بمناسبات ثالث في وقت واحد، هي: االستقالل 

والـــتـــحـــريـــر وذكــــــرى جـــلـــوس األمـــيـــر حــفــظــه اهللا 

تعالى.

وفــبــرايــر كـــان دائـــمـــًا شــهــر الــربــيــع والــعــطــالت 

واالحتفاالت الوطنية، ولكنه هذا العام يأتي في عالم 

العربي واإلسالمي  العاملني  جديد، والتغيرات في 

ضخمة وغير متوقعة، واألحداث تتسارع وكأننا 

أمام مشهد جديد وتركيبة جديدة للمنطقة.

ما حدث في تونس ومصر وليبيا واليمن، وما 

يــحــدث فــي إيــــران والــبــحــريــن مــن حــركــة شبابية 

وشــعــبــيــة لــيــســت بــبــعــيــدة عــن الــكــويــت، ولــكــن ما 

يــمــيــز الــكــويــت أن هــنــالــك اتــفــاقــًا عــلــى الــشــرعــيــة 

واملطالب   ،1962 دســتــور  فــي  املمثلة  الــدســتــوريــة 

تتمحور في إصالحات تشريعية وقانونية وحل 

الخدمات  ومشكالت  «البدون»  كـ عالقة  ملشكالت 

واإلسكان والصحة والتعليم ومشكالت «مؤقتة» 

مثل سوء اإلدارة والهدر املالي وبعض التجاوزات 

والواسطة.

الــصــادقــة إلى  الكلمة  إلــى  الــيــوم تحتاج  بــالدنــا 

والحكمة،  العقل  إلــى صــوت  الــصــادقــة  النصيحة 

إلى  النظر  العامة من دون  النظر للمصلحة  وإلــى 

املصالح االنتخابية الضيقة. بالدنا يجب أن تعبر 

نفق الطائفية والقبلية والفئوية إلى نظام القانون، 

بالدنا  والشخصانية،  األشــخــاص  تــجــاوز  وإلـــى 

يجب أن تنظر إلى الشباب والشابات كقوة مؤثرة، 

وأن تكون هنالك رؤية ونظرة ثاقبة، إننا جميعًا 

في انتظار إصالحات تشريعية وقانونية تبدأ في 

وهي  والقضائية،  والتنفيذية  التشريعية  السلطة 

تتطلب حكمة الرجال وعزمهم.

د. محمد عبدالله العبدالجادر 

 األعياد الوطنية والنظرة املستقبلية 
 ثالث مناسبات عزيزة تمر علينا في شهر فبراير: 

ذكرى استقالل الكويت وذكرى تحرير الكويت وذكرى 

خمس سنوات على تولي صاحب السمو األمير الشيخ 

صباح األحمد حفظه اهللا مقاليد الحكم.

الكويت،  تــاريــخ  مــن  الــتــي مضت  والخمسون سنة 

لتالفيها  األخطاء  وبواقعية،  بتجرد  مها 
ّ
نقي أن  يجب 

واالنــــــجــــــازات لــتــثــبــيــتــهــا، حـــتـــى نــتــمــكــن مــــن وضـــع 

حاجات  ونلبي  مقبلة،  سنة  لخمسني  استراتيجيتنا 

األجـــيـــال الــقــادمــة، وخــاصــة مشكلة اإلســـكـــان، وهــي 

للحكومات  الفاشلة  االداريــــة  املــشــاكــل  إحـــدى  تعتبر 

الــطــلــبــات االســكــانــيــة لتصل  تــراكــمــت  املتعاقبة حــتــى 

إلى اكثر من 80 الف طلب، رغم وجــود الوفرة املالية 

واألراضــــي الــفــضــاء. واألمـــر اآلخـــر: علينا أن نسعى 

لــتــطــويــر الــتــعــلــيــم حــتــى نـــواكـــب الــجــيــل الــتــكــنــولــوجــي 

املدرسية  الكتب  الن  التعليمية  الكتب  طباعة  ونلغي 

التي ترهق ظهور التالميذ ممكن أن توفرها في جهاز 

حاسب آلي لكل طالب، ألن مفهوم األمية ليس من ال 

مــن ال يعرف استخدام  األمــيــة  إنما  يكتب  أو ال  يقرأ 

التكنولوجيا.

وإنني أقترح بمناسبة عيدي االستقالل والتحرير 

في العام املقبل 2012 أن تقوم الحكومة بتبني معرض 

دولــــي ضــخــم فـــي الــكــويــت، يــضــم آخـــر االخــتــراعــات 

العلمية والتكنولوجية في التعليم والزراعة والصناعة 

والصحة فــي الــعــالــم، حتى نــقــارن بــني مــا وصــل إليه 

العالم من تكنولوجيا حديثة وأسلوبنا املحصور في 

الضغوطات  اإلداريــــة حسب  املــنــاصــب  تــوزيــع  كيفية 

نرى  أن  أجــل  مــن  والنيابية.  والسياسية  االجتماعية 

كيف يفكر العالم املتحضر وما وصلوا إليه.

ويجب بعد االنتهاء من هذه االحتفاالت الوطنية، أن 

نقوم بعمل وطني يتحّمله الجميع، وخاصة الحكومة 

التي تملك كل االدوات بدءًا من القرار السياسي، واملال 

لتنفيذ هذه املشاريع املستقبلية الخمسينية.

التخطيط  أجـــل  مــن  الــيــوم  مشتركة  ومسؤوليتنا 

اهللا  أنعم  التي  املالية  الــوفــرة  في ظل  أفضل  ملستقبل 

وليس  ابنائنا ومستقبلهم  اجل  لتوظيفها من  علينا 

الدولة تكافئ  توزيعها كعالوات وكــوادر مالية وكــأن 

الحكومية  االدارات  فــي  االنتاجية  وقلة  التسيب  هــذا 

الوحيدة في  الــدولــة  أننا  الرسمية، حتى  العطل  وهــذه 

املولد  عطلة  ترحيل  واخترعنا  ابتكرنا  الــذيــن  العالم 

النبوي الشريف حتى يتناسب مع راحتنا، ويجب أن 

تكون املكافأة ملن ينتج ويعمل بجد والسعي الى خلق 

عقل ونحن نحتفل 
ُ
فرص العمل للجيل املقبل، فهل ي

بالعيد الوطني والدولة توزع بدل بطالة على الكويتيني 

لم يتجاوز عــدد سكانها مليونا  الخريجني في دولــة 

وخمسمائة ألف كويتي حقا «تفشل»؟

إلى  كويتي يسعى  كــل  بتشجيع  الــدولــة  تقوم  وأن 

إقـــامـــة مــشــاريــع تــجــاريــة لــيــؤمــن لـــه وألبــنــائــه الــدخــل 

املادي وال يعتمد على الوظيفة الحكومية، ال أن تضع 

العراقيل أمامه من خالل قائمة من الطلبات في الوقت 

وأنه  اإللكترونية،  الحكومة  دخلنا  بأننا  الــذي نصدح 

حان الوقت أن نبحث عن الطاقة البديلة وموارد أخرى 

مالية غير نفطية وعدم استنزاف هذا املورد الطبيعي 

بسبب ارتفاع سعره فقط.

السنوات  وكــمــراقــب، فقد عشنا جــوا كئيبا خــالل 

املاضية بسبب عدم وجود تعاون بني السلطتني أدى 

الوطني، مما  إلى توقف وتأخر وشلل في االقتصاد 

املكاتب  إيجارات  الكويتية وهبوط  البورصة  أثر على 

وما  مشلول  شبه  الــتــجــاري  والــتــســوق  االستثمارية، 

املــواطــن  قـــدرة  لــعــدم  «الفترينة»  بمشاهدي  نسميهم 

على شراء السلع.

وفـــي غــمــرة االحــتــفــاالت الــتــي أتــمــنــى أن ينعم اهللا 

علينا بالخير واألمان، كلنا أمل في أن يشتمل التعديل 

الوزاري املقبل على اختيار وزراء يملكون الجرأة في 

قبل بعض  لالبتزاز من  القرار وال يخضعون  اتخاذ 

النواب وإرهابهم، ويجب أن تأتي حكومة لديها القدرة 

في  الــنــواب  لطلبات  وتتصدى  املشاكل  مواجهة  على 

نستطيع  حتى  املقبل،  األجيال  باحتياطي  تفريطهم 

يتم  ال  وهــذا  املقبلة،  أجيالنا  مستقبل  على  نأمن  أن 

بقوة  «ال»  يــقــولــوا  أن  يستطيعون  وزراء  بــوجــود  إال 

وبصوت عال.

عبدالله نجيب املال     

التوظيف تخطت عتبات بيوتنا، واكــاد اجزم   ازمــة 

اننا جميعا، من دون استثناء، نتشارك اليوم املشكلة 

دون  من  بالقفز  الحل  يختزل  البعض  ذاتهما.  والهم 

املــــرور بــاملــنــهــج، فــيــطــالــب الــحــكــومــة بــتــوفــيــر وظــائــف 

للخريجني كل عام، وبأن يشد «حيله» القطاع الخاص 

 
ً
بــتــوفــيــر وظــائــف اكــثــر لــلــشــبــاب. هـــذا، وان كـــان حــال

لجزء من املشكلة، فانه وقتي وعشوائي، ال يخرجنا 

بــعــد عـــام، املعضلة في  ازمــتــنــا املتضخمة عــامــًا  مــن 

وفاعليتها  تناسبها  ومــــدى  التعليمية  مــخــرجــاتــنــا 

التفكير  املــطــلــوب  الفعلي.  العمل  ســوق  واحــتــيــاجــات 

بعقلية علمية مختلفة تنسف كل تعاملنا السابق وهذا 

مئات  بــه  قامت  مــا  تطبيق  الــى  نحتاج  الشائك.  امللف 

الدول املنتجة في هذا املجال، وحققت نجاحات مبهرة 

مهني  بمسح  مرتبطة  تعليمية  سياسة  تبني  وهــي 

املناهج  توضع  بمعنى  العمل،  ســوق  الحتياج  دقيق 

والبرامج التعليمية والتدريبية بموجب متطلبات خطة 

ان  يجب  الحكومة  املستقبلية.  ومشاريعها  التنمية 

تلقي بمناهجنا في اول  حاوية ـ اجلكم اهللا ـ وتتبنى 

ما هو مفيد وذو جــدوى، وعليها ان تتحلى بالثبات 

وعـــدم الــتــراجــع عــن خــطــواتــهــا مــع صـــراخ املحتجني، 

الــيــوم  مــتــضــرريــن.  او  منتفعني  او  متأسلمني  ســـواء 

ومن خالل متابعة تظاهرات الشعوب نجد ان الجزء 

االهم من مطالبهم توفير فرص العمل للشباب، حيث 

يــشــكــلــون اكــبــر شــريــحــة مـــتـــضـــررة، لــــذا يــجــب على 

والتعامل معه بشكل جاد  قــراءة هــذا جيدًا  الحكومة 

«لغم»  الــى  البطالة  مــوضــوع  يتحول  ان  قبل  وفـــوري 

أن نشير  او معالجته. بقي  «وايــراتــه»  يستحيل قطع 

الـــى احـــد املـــخـــارج الــتــي قــد تــوفــرت بــهــا آالف فــرص 

«حبتني»  جــاديــن  نــكــون  ان  وهـــي  للكويتيني،  الــعــمــل 

مــعــه بشيء  نتعامل  وان  الــتــكــويــت  قـــرار  تطبيق  فــي 

الــيــوم  الــوطــنــيــة، فغير مــعــقــول ومــبــرر ان نعيش  مــن 

وبجميع  باملئات  يتخرجون  والكويتيون  بطالة  ازمــة 

ونجد حتى  العالم،  كل جامعات  ومــن  التخصصات، 

هذه اللحظة مئات الوظائف في كل الدوائر الحكومية 

الــوظــائــف االداريـــــة  يشغلها غــيــر كــويــتــيــني، خــاصــة 

واملالية والقانونية والسكرتارية وخدمات الكمبيوتر! 

اكفاء لشغلها ملاذا  لدينا كويتيون  الوظائف  كل هذه 

االصرار على ابقاء غير الكويتي فيها حتى اآلن؟! قد 

الى تدريب وتأهيل،  البداية  يكون الخريج بحاجة في 

الدولة،  في  في كل جهة  التدريب  قطاعات  دور  وهــذا 

ان تدريبهم حــق وواجـــب وطني على  وهــم كثر، كما 

كل مسؤول تجاه وطنه وشعبه. نحترم دور وجهود 

ونثمنها  الكويتيني،  غير  من  معنا  العاملني  اخواننا 

ونقدرها، كما نقر بدورهم التاريخي في بناء الكويت، 

ولكن اليوم ابناء شعبي في ازمة حقيقية وال حرج في 

ما نطرحه، فاملوضوع مبدأ وليس عنصرية. 

انور جمعة
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ابتسامة خجلى

تحت العباية للكويتيني فقط.. 


