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اإلعالمي محمد مرعي ...لك الشكر

«اإلسكان والتوظيف»

يف مقال �سابق عنوانه املتطفلون على الإعالم تطرقت
ب�إيجاز �رسيع للحديث عن جريدة �أخبار الكويت الغراء
ل�صاحبها الأ�ستاذ التي الراحل عبدالعزيز الفليج
رحمه الله باعتبار �أنها من ال�صحف الوطنية االولى
التي ت�أ�س�ست بعد ا�ستقالل دولة الكويت ,وقد كان
من ح�سن طالعي �أن ت�رشفت من الأ�ستاذ الفا�ضل حممد
مرعي الإعالمي الرائد واحد الذين �ساهموا بكل �إخال�ص
بت�أ�سي�س م�سرية موكب �صاحبة اجلاللة وكما هي عادة
الأ�ستاذ حممد مرعي وهو الإعالمي املخ�رضم املتيقن
من مفا�صل عمله الإعالمي و�إخال�صه املنقطع النظري مع
تالمذته بح�سن متابعته وتوجيه الن�صح والإر�شاد فقد
�رشفت بقراءته الدقيقة للمقال الذي ن�رش على �صفحات
جريدة «ال�شاهد» م�صحح ًا يل بع�ض املعلومات منها
�أن الأ�ستاذ ع�صمت حجازي رحمه الله مل يكن رئي�س
حترير جريدة �أخبار الكويت �إمنا كان املدير املايل
ولي�س كما كنت �أعتقد وكتبت ب�أنه رئي�س التحرير
وك��ان الأ�ستاذ حممد مرعي نائبا لرئي�س التحرير

ت�رصيحات حكومية منذ �سنوات طويلة
�إلى يومنا هذا تتحدث عن �أمرين مهمني
للمواطنني وهما التوظيف والإ�سكان،
وكال الأمرين يهم �أكرب �رشيحة باملجتمع
وه��م ال�شباب،الأول ت�رصيح حكومي
ان طلبات اال�سكان فوق � 120ألف طلب
ا�سكاين مبعنى ان  120الف �أ�رسة كويتية
تعي�ش بالإيجار ونتحدث عن التنمية،
وت�رصيح �آخر ان طلبات التعيني و�صلت
ال��ى  20ال��ف طلب توظيف يعني 20
الف مواطن عاطل عن العمل وينتظر
التوظيف�،أين عمل احلكومات املتعاقبة
و�أين التنمية االجتماعية واالقت�صادية
للمجتمع،ون�س�أل ملاذا ت�أخرت التنمية
امل�ستدامة عندنا ل�سنوات طويلة�،أين
الإجن���از احلكومي ال��ذي تتحدث عنه
احل��ك��وم��ات املتعاقبة ،اي��ن اخلطط
احلكومية اخلم�سية والثالثينية،من
يرى ال�ستينات وال�سبعينات والتطور
بالتنمية يف حينه،ففي ال�ستينات مت
افتتاح جامعة الكويت الوحيدة وكانت
من��وذج�� ًا ف��ري��د ًا باملنطقة و�رصح ًا
كبري ًا وكذلك امل�ست�شفيات الأم�يري
وال�صباح وال�صدري،لقد توقفت التنمية
امل�ستدامة �سنوات طويلة،وامل�ست�شفيات
احلالية منذ �سنوات طويلة مازالت علي
حالها تعمل وقدمية ومتهالكة ،وكذلك
املدينة الرتفيهية التي كانت �رصح ًا
ترفيهي ًا كبري ًا ومعلم ًا �سياحي ًا غري
م�سبوق باملنطقة والتي مت اغالقها مع
اال�سف،لقد كان اال�شقاء بدول جمل�س
التعاون ي��زورون الكويت لال�ستمتاع
وال��راح��ة ،لقد كانت هناك احلدائق
العامة وبرامج الرتويج ال�سياحي.
لقد وقفت عجلة التنمية والتنمية
امل�ستدامة منذ �سنوات طويلة ،املواطن
يف ح�يرة وه��و ي��رى التطور احلا�صل
بدول اخلليج ،وينظر للدول املجاورة
والتطور احلا�صل فيها ويتح�رس على
�أو�ضاعه التنموية واحلياتية املختلفة،
لكن مع الأ�سف من �س�ؤال برملاين واحد
ي�ضيق �صدر احلكومة مع �أن يف جميع
دميقراطيات العامل املتقدم عند وجود
�أي خالف و�أي��ا كان يتم الرجوع �إلى
الفي�صل بينهم وهو القانون والنظام
ال�برمل��اين ال���ذي ينظم العالقة بني
املجل�س واحلكومة ويتم التعامل مع
�أي خ�لاف مهما ك��ان ن��وع اخل�لاف �أو
ال�س�ؤال و�أهميته الذي يتم �إدخاله يف
الربملان ،عك�س احلا�صل عندنا حيث
يتم ا�شغال ال�شارع وتكرث الت�رصيحات
يف املو�ضوع مع �أننا دائما نتحدث
عن التعاون بني ال�سلطة التنفيذية
والت�رشيعية،لقد ت��رك بع�ض نواب
الربملان الت�رشيع والرقابة،ما يح�صل
يعترب ت�سفيه ًا للمجل�س وتهمي�ش ًا لدوره
الكبري مع اال�سف،هل قدر �أهل الكويت
ومن �ساهم يف و�ضع هذا ال�رصح الكبري
وهو الد�ستور والدميقراطية عند �أي
خالف بني ال�سلطة التنفيذية وال�سلطة
الت�رشيعية �أن تتعالى الأ�صوات حلل
جمل�س الأمة وك�أن جميع م�شاكل البالد
م��ن ال�سلطة الت�رشيعية فقط وك���أن
جمل�س الأمة والدميقراطية لي�ست منهاج
حياة و�صمام �أمان للكويت و�أهلها،لقد
ت�أخرنا كثريا يف التنمية امل�ستدامة.

الأ�ستاذ عبدالعزيز الفليج رحمه الله ,وللعلم فان �أول
�صحيفة كويتية هي جريدة الر�أي العام وم�ؤ�س�سها هو
الأ�ستاذ عبدالعزيز امل�ساعيد وجريدة اخبار الكويت
ثاين �صحيفة كويتية �ساهمت يف بناء �رصح العمل
ال�صحايف الإعالمي يف الكويت ,كان الأ�ستاذ حممد
مرعي �أطال الله يف عمره �أحد �أقطاب ه�ؤالء اجلنود
الذين و�ضعوا حجر الأ�سا�س ملهنة املتاعب حيث كان
يل ال�رشف العمل معه والتعلم منه ما كان با�ستطاعتي
وما ازال �أ�رسار وطرق النجاح للعمل الإعالمي ب�صفة
عامة ,الأ�ستاذ الإعالمي الكبري حممد مرعي قارئ
ومتابع متميز باعتبار ان �شهادته التوجيهية.
و�سام فخر واعتزاز يل �شخ�صيا مع �رضورة توجيه
ال�شكر والتحية له على ح�سن متابعته املخل�صة
الدقيقة لتفا�صيل ما يكتب وو�ضع النقاط على دقائق
املعلومات والأخبار فتحية خمل�صة لهذا الإعالمي
الرائد الذي كنا وما زلنا نتعلم من خرباته وعلمه
الذي ال ين�ضب� ,أ�ستاذ حممد لك ال�شكر والتحية.

قلم كويتي

جاسم الرميضي
jassem112@hotmail.com

الصين والوجه اآلخر لها!
ال�صني هذا املارد الآ�سيوي الذي �صحا من بياته
العميق ليغزو العامل ب�صناعاته و�أ�سواقه.
وهي من ال��دول ال�شيوعية التي �صمدت ومل تغري
ايديولوجيتها ال�سيا�سية الى الآن ،بل �أعادت �إلى
الأذهان زمن احلرب الباردة بني االحتاد ال�سوفييتي
ال�شيوعي والواليات املتحدة الر�أ�سمالية.
فنه�ضت خالل �سنوات معدودة بف�ضل التخطيط ال�سليم
والعمل اجلاد من قبل احلزب احلاكم «ال�شيوعي»
الأوحد ،والآن �أ�صبحت من �أقوى اقت�صادات العامل
ورائدة بالعلم والتكنولوجيا وال�صناعات.
وبد�أت تبحث عن نف�سها بغزوها للأ�سواق العاملية
�سواء يف م�شارق االر�ض �أو مغاربها ،و�أ�ضف لذلك
اقرتان ال�صناعة لديها مبعاهدات �سيا�سية �شتى �سواء
مع رو�سيا �أو دول �آ�سيا �أو الدول االفريقية.
وقد �أعجب اجلميع بنه�ضة التنني ال�صيني وا�صبح
العب ًا رئي�سي ًا بال�سيا�سة العاملية ،وهذا اجلانب
امل�رشق منهم  ..ولكن دعونا ننظر الى اجلانب
الآخر جلمهورية ال�صني ال�شعبية.
انتقل اال�سالم الى غرب ال�صني وو�سط �آ�سيا عن طريق
البعثات الدينية ثم الفتوحات اال�سالمية وظلت هذه
املنطقة جزء ًا من العامل اال�سالمي حتى غزو ال�صني
لها يف عام  1759ثم يف عام .1876
ثم قاد م�سلمو ترك�ستان ال�رشقية عدة ثورات م�سلحة
لنيل ا�ستقاللهم �أخفقت بع�ضها وجنحت �أخرى،
لكن مع قيام جمهورية ال�صني ال�شعبية عام 1949
�أ�صبحت ترك�ستان ال�رشقية جزء ًا من �أرا�ضي ال�صني
واطلق عليها ب�شكل نهائي ا�سم « �شينجيانغ» .
فعدد امل�سلمني بال�صني نحو  23مليون ًا وفق
االح�صاءات الر�سمية وينتمون الى � 10أعراق ومنهم
«االيغور» الذين ميثلون م�شكلة ال�صني وهم يتحدثون
باللغة الرتكية ويطالبون باال�ستقالل.
فمع �أحداث احلادي ع�رش من �سبتمرب  ،2001بد�أت

وجهة نظر

ال�صني برقابة �صارمة للأقليم ،ومنعتهم من �أب�سط
حقوقهم و�أخذت حمالت القمع تت�صاعد �ضدهم ب�سبب
الهجمة العاملية على اال�سالم حتت م�سمى حماربة
االرهاب!
فيحظر على �شعب االيغور ال�صوم ولب�س ن�سائه
النقاب وال��رج��ال اط�ل�اق اللحى وي��ج��ب ت�سليم
امل�صاحف و�سجادات ال�صالة لل�سلطات املحلية
خوف ًا من اكت�شافها خالل عمليات الدهم والتفتي�ش،
وك�أن التاريخ �أعاد نف�سه مبحاكم التفتي�ش بالأندل�س
للأ�سبان الن�صارى.
وكذلك على حمالت بيع ال�سلع الغذائية بيع اخلمور
وال�سجائر لكي ال تغلقها ال�سلطات ال�صينية ،وكذلك
مينع �أي �شخ�ص حتت �سن � 18أن يدخل امل�سجد
لل�صالة ،و�أي�ض ًا ال تعليم لهم وال توظيف لهم بحجة
انهم غري م�ؤهلني وال يعرفون ال�صينية جيد ًا.
ويرجع ال�سبب احلقيقي بتم�سك ال�صني بهذا االقليم
حيث ي�شكل �سد�س م�ساحتها ،وفيه نحو  %80من
انتاجها النفطي و %90من انتاج اليورانيوم ،لذلك ال
ت�ستغرب مت�سك ال�صني بهذا االقليم املحتل وحماربة
�سكانه اال�صليني وتوطني اعراق �صينية �أخرى مثل
«الهان» حتى ال ي�صبحوا �أكرثية بهذا االقليم.
وللأ�سف �أنهم مظلومون ومغيبون اعالمي ًا ،وجتد
�صعوبة بالتوا�صل معهم املنظمات الدولية ب�سبب
احلكومة ال�صينية.
واخ�ي�ر ًا يبقى �شعب «االي��غ��ور» امل�سلم �شاهد ًا
على م�سل�سل انتكا�سات االم��ة اال�سالمية ودولها
احلالية!!..
نك�شة:
«ال فقر يف ظل احلكومة الفا�ضلة ،وال غنى يف ظل
احلكومة ال�سيئة».
«الفيل�سوف ال�صيني كونف�شيو�س».

وزارة األشغال

 ...عساكم على القوة

يحر�ص البع�ض على ن�رش الكثري من ال�شكاوى
والتعليقات املرفقة بال�صور ومقاطع الفيديو
عرب و�سائل التوا�صل االجتماعي من �شوارع
«م�سلوخة» �سواء فرعية ورئي�سية وداخلية خالية
من طبقة الأ�سفلت العلوية ،واملليئة باحلفر
واملطبات غري امل�صبوغة والكبرية واملرتفعة
والتي ت�ؤثر �سلب ًا على املركبات وعلى حياة
الإن�سان  ،ندعو الله �أن يحفظنا ويحفظ الكويت
من كل مكروه.
مثل هذه ال�شكاوى واملالحظات ال ميكن تغافلها
بال�سكوت و�إمن��ا بطلب املتابعة واملعاجلة
والإ�صالح  ،ويف الوقت نف�سه علينا �أن ندرك
حقيقة الظرف والو�ضع ب ��أن وزارة الأ�شغال
العامة تعمل على ا�سرتاتيجية وخطط تنموية
و�إمنائية ق�صرية وبعيدة املدى  ،و�إج��راءات
و�أعمال مكملة لبنية حتتية وان�شاء و�صيانة
طرق وج�سور ومبنى ركاب وميناء مبارك الكبري
ومراكز وم�ست�شفيات مبعنى م�شاريع كربى قيد
العمل والتنفيذ داخل الدولة ،وقبل جمرد ا�سداء
�سيل االنتقادات ال�سلبية ورمي التهم  ،و�سهام
الهدم ينبغي معرفة ما حقيقة هذه ال�شكاوى
املختلفة  ،وملاذا مثل هذه امل�شاكل نواجهها يف
الطرق  ،واملتابع لوزيرة اال�شغال العامة وزيرة
الدولة ل�ش�ؤون الإ�سكان د .جنان بو�شهري �أبدت
االهتمام واحلر�ص يف تويل �أعمال �إن�شاء و�صيانة
الطرق �أولوية ق�صوى ،و�أعطت التوجيهات يف
تنفيذ املعاجلات والإ�صالحات وبقية الأعمال
وفق املعايري املعتمدة يف خمتلف املناطق .
وكذلك املتابع لوزارة الأ�شغال العامة يجد ب�أن
الوزارة قد خ�ص�صت فريقا كامال لتلقي ال�شكاوى
واال�ستف�سارات ب�ش�أن الطرق و�شبكات ال�رصف
ال�صحي بكافة �أنحاء البالد وحتويلها للقطاع
املخت�ص للتعامل الفوري معها والتن�سيق مع
�صاحب ال�شكوى فورا ب�أكرث من طريقة وو�سيلة
تكون يف ار���س��ال ال�شكاوى من خ�لال ر�سائل
«وات�سب» على الرقم � 93333150أو على املوقع
الإلكرتوين للوزارة � ،أو على تطبيق طوارئ
الأ�شغال للأجهزة الذكية وعلى اخلط ال�ساخن
.150
لذلك يجدر بنا دعم وتقدير ما تقوم به وزارة
الأ�شغال العامة وموظفوها من جهود جبارة يف
�إن�شاء و�إجناز امل�شاريع ال�ضخمة  ،فمثل هذه
الأعمال ت�ستحق التعاون ال فقط احلر�ص على
ن�رش االنتقادات ال�سلبية والهادمة التي ال حتقق
امل�صلحة العامة ،فمهما يكن من املفرت�ض �أن
يكون هناك جانب كبري من الدعم والتعاون
 ،وكذلك يف دع��م ن�رش االر���ش��ادات والربامج
التوعوية والوقائية والتحذيرية للموطنني
واملقيمني ل��رف��ع ال��وع��ي ب����ضرورة االنتباه
يف الطرق فما زال��ت امل�شاريع والأع��م��ال قيد
التنفيذ والعمل  ،ومهما حاولت وزارة اال�شغال
عمل �إ�صالحات ومعاجلات �ستتكرر  ،فالأعمال
وامل�شاريع مل تنته  ،فالظروف والأو�ضاع حتتاج
تكاتف اجلهود لن�رش التوعية للم�ساعدة على
جتنب الكثري من املخاطر واال�رضار يف الطرق
بتعاون اجلهات احلكومية والأهلية  ،خا�صة
�أن وزارة الأ�شغال العامة وبتعاون مع الكثري
من اجلهات تنفذ خطة ا�سرتاتيجية نحو «كويت
جديدة  »2035بر�ؤية تتلخ�ص يف احداث نه�ضة
ريادية عمرانية م�ستدامة لتقدم للكويت بنية
حتتية متطورة ومبان عامة  ،ومن�ش�آت متميزة
ملختلف اجلهات احلكومية ،لت�سهم يف جعل
الكويت مركزا ماليا جتاريا جاذبا لال�ستثمار ،
لذلك ال ي�سعنا �إال �أن نقول ملوظفي وم�س�ؤويل
وزارة الأ�شغال ع�ساكم على القوة.

تناقضات

حامد السيف

هبة اهلل الذهبي

www.wijhatnathar.com

أنواع المواالة

مقاالت

املواالة هي كلمة مهمة وخطرية يف تف�سريها
ومعناها احلقيقي وقد قيل �إن امل��وايل �سمي
مواليا من طاعته و�إخال�صه جلهة معينة،
وهناك �أنواع للمواالة فهناك املواالة لأ�شخا�ص
وهناك مواالة لأحزاب ،وهناك مواالة لتنظيمات
دينية �سيا�سية وتنظيمات �سيا�سية جتارية
وهناك مواالة حلكومات وهناك «مواالة لوطن»،
وكل هذه امل��واالة �أ�سا�سها م�صالح �شخ�صية
�أو تنظيمية تعود على �أف��راده��ا بامل�صالح
املعنوية واملادية �أو جهل �إلى فهم مبادئ
وحقيقة املواالة و�أهميتها يف احلياة.مما يدفع
الكثري من النا�س يف االنخراط يف تنظيمات
�سيا�سية خمتلفة من �أج��ل م�صالح �شخ�صية
�ضيقة« ،عدا املواالة للوطن» فهي اهم و�أ�رشف
�أنواع املواالة ،ومتبعو هذه املواالة ينبع من
حبهم لوطنهم وعلو �ش�أنه فماذا لدينا نحن يف
الكويت؟ ان املتتبع للمواالة يف الكويت يرى �أن
معظم �أفراد املجتمع مواالتهم لتنظيمات دينية
�سيا�سية �أو جتارية �سيا�سية �أو قبلية �أو فئوية
والقلة الذين وال�ؤه��م للوطن وحبه ون�رصته
وهذه املالحظة �سببها انحدار م�ستوى الرتبية
والتعليم وانحرافه عن �أهدافه فخلق حالة من
عدم االنتماء للوطن بل للتنظيمات املختلفة

من داخلية وخارجية وهذا يجعلنا ن�سري يف هذا
النهج ال�سلبي وعدم التفكري يف ا�صالحه وو�ضع
مبادئ �أ�سا�سية لتعظيم املواطنة وحب الوطن
يف مناهج الرتبية والتعليم وه��و الأ�سا�س
املطلوب واملرجو مل�صالح و مل�ستقبل املواطن
وانعكا�سه على الوطن انها م�شكلة عظيمة يجب
على النخبة و�أ�صحاب القرار التفكري فيها
والبدء يف و�ضع �أ�س�س لتعديل امل�سار اخلطر
وال�ضار على املجتمع ،وجعل امل��واالة فقط
للوطن وهو الأ�صل يف معظم املجتمعات .ان
الرتبية والتعليم ال�سليم املبني على رفع �ش�أن
الوطن يف املناهج التعليمية وبث روح الن�شيد
الوطني وحث املواطن على درا�سة الد�ستور
تعليم ًا وتطبيق ًا خللق حالة طبيعية ومريحة
ومطلوبة للم�ستقبل ،فقد ان االوان لأ�صحاب
القرار التفكري اجلدي لإ�صالح امل�سار وتنمية
الوالء حلب الوطن والتغني به وهو من الأمور
املهمة مل�ستقبل �أف��راد املجتمع وعلو �سمو
الوطن.
انها �رصخة نابعة من حب هذا الوطن الذي مل
يق�رص يف عطائه لكل مواطنيه فيجب على الكافة
العمل لدعم ذلك ملا فيه خري وحب ومواالة هذا
الوطن الطيب .والله امل�ستعان.

عذوبة «»3-2

تطري بها كل امر�أة الهثة �إلى
مهنة بال �أجنحة،
ُ
ف�ضاءات امل�ستحيل يف عامل الرجل وتعي�ش يف
حتت قيد �أحبك.
التمني
َ
تَ
�ستعذب فيها كل عذابات الرجل �سواء من زوجها
ُ
�أو ع�شيقها ،وك ��أن اجلحيم بينهما جنة لها،
ترتنح يف ك�أ�س الهوى بني هذا وذاك.
من �أك�بر فخاخ احل��ي��اة ،اخليانة بني الرجل
واملر�أة ،هو عندما ميثل دور ال�شهيد ،هي عندما
متثل دور املالئكة ،كالهما يقعان يف فخ تنتظر
احلياة منهما �أن يغريا طريق حياتهما وت�ستغلهما
لغاية يف حتريك الأقدار ،تلك الفكاهة التي حتدث
كل دقيقة يف الكون لتحرك م�سامات احلياة.
فعندما يخون الرجل زوجته �أو حبيبته وتخون
املر�أة زوجها �أو حبيبها ،تبد�أ مفارقة عجيبة يف
ال�صعود نحو �أبعاد من احلب ال يذوقها �إال من ذاق
طعم اخليانة ،تلك الأبعاد النارية التي تُ �ؤجج
كل نواحي اجل�سد الفاين ،فمن يقع بها يعي�ش
خياالت من الأحالم اللذيذة التائهة ،ويدخل يف
حرمان �أبدي من احلب املقد�س كاملتاهة والطريق
امل�ستقيم.
يتمنى العودة �إليه وحتى لو عاد ف�ستخرجه متاهة
�أخ��رى ،وهكذا اخليانة متاهات ال جدوى منها
�سوى تعبئة الروح الب�رشية ب�شتى ال�رصاعات

اجلميلة ،و�أما من مل يذق طعم اخليانة فيعي�ش
يف غيبوبة �أخالقية عذبة مثالية� ،شتان بني
الأمرين وكالهما حب ال يعلو �أحدهما على الآخر.
مل نتطرق �إلى �أي من �أ�سباب هذه اخليانات التي
�أ�سا�سها ين�ش�أ عن ارتباطات �ضعيفة �إما ت�أتي من
م�صالح �أو فيها الظلم ..الخ.
و�إمن��ا نتطرق يف حديثنا ،كيف �أن ال��روح هي
املتحكمة الأول��ى يف الطريق �إل��ى املتاهة �أو
الالمتاهة .ففي اخليانة تتحكم بنا روحنا التي
تقودنا ج�سدي ًا ونف�سي ًا وعقلي ًا �إلى تنفيذ هذه
الرغبات اجلاحمة �أو ال ،ولذلك عندما نقوم بها
نقوم بكامل قوانا العقلية واجل�سدية والنف�سية
كاجلرمية ،ال �أق��ول عنها �إنها جرمية مبعنى
اجل��رمي��ة ،لكنها جرمية ممتعة تقودنا �إلى
بداية اجلرمية واخلطر يف حياتنا؛ ولذلك جتد
�أن الكذب والروح الل�صو�صية �سائدة فيها؛ لأنها
رسق وال تُ وهب.
تُ � َ
لن تتوقف اخليانة �أبد ًا ..والقليل منا ال�صاعدون
نحو ال�سماء برفاهية لها ثمنها� ،إما ال�سعادة
املطلقة يف �صميم روحنا التي تهبنا االطمئنان
فن�ستكني على الطريق امل�ستقيم� ،أو ال�سعادة
املطلقة يف دخ��ول املتاهات ،فاخرت عزيزي
القارئ �أي �سعادة �أنت.

