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الشباب والتوظيف

كيف يموت الفنان مقهوراً؟

متى حت��ل احل��ك��وم��ة امل�شاكل ال��ت��ي تواجه
امل��واط��ن�ين والعالقة منذ ���س��ن��وات؟ تتحدث
احلكومة واملجل�س ع��ن التوظيف والإح�ل�ال
والتنمية ،عندنا برملان منتخب من املواطنني،
�أين دور الربملان يف حل امل�شاكل التي تواجه
املواطنني؟ اين ت�رشيع القوانني والرقابة على
الأداء احلكومي؟ ومن �أهم امل�شاكل التي تواجه
املواطنني م�شاكل ال�شباب ،هل يعقل عندنا بطالة
و�شباب متخرج يف اجلامعة واملعاهد وينتظر
الوظيفة اكرث من �سنة؟ اين التخطيط احلكومي
الذي تتحدث عنه احلكومة؟ منذ �سنوات طويلة
ونحن ن�سمع عن التنمية امل�ستدامة وامل�شاريع
اخلا�صة بال�شباب ،والتوظيف واالحالل  ،من
�أكرب امل�شاكل عندنا الرتكيبة ال�سكانية� ،إن
م�شاكل ال�شباب ال تعد والحت�صى من اجلامعة
الى الوظيفة الى ال�سكن احلكومي واال�ستقرار
،ا�صبحت عبارة �سوف نعمل و�سوف نبني هي
�سيدة املوقف مع اال�سف ،احلكومات تتحدث
يف كل منا�سبة عن خطط للتنمية وبناء القدرات
الوطنية ،ومقولة تطوير خطط التنمية ن�سمعها
دائما من �أغلب امل�س�ؤولني ،هل يعقل عندنا ما
يقارب  20الف مواطن ومواطنة ينتظرون ديوان
اخلدمة للتوظيف من جميع التخ�ص�صات؟ هل ي�صح
هذا الكالم؟ الغريب ان بع�ض اجلهات احلكومية
تعلن عن حاجتها ملوظفني يف بع�ض ال�صحف يف
اغلب دول العامل  ،لو كانت تقارير احلكومة
دقيقة ملا �صار احلال على ما هو عليه الآن من
ت��رد يف اغلب مناحي احلياة من ال�صحة الى
التعليم الى املرور والأزمة االزلية يف ال�شوارع
وتلفها واحل�صى والأمطار والطرق التي يعاين
منها جميع املواطنني واملقيمني،عندما يتحدث
امل�س�ؤولون عن التنمية يتحدثون وك�أن بيدهم
ع�صا �سحرية او احالما وردية،ولكن الواقع غري
ذلك متاما و�أكرب دليل على �صحة ما نقول كم عدد
االح�صاءات التي اقيمت على م�ستوى الدولة،وكم
�سمعنا يف كل اح�صاء عن التطوير والتنمية
واخلطط،ولكن على الورق فقط مع اال�سف،لو
كان لدينا خطط �سليمة ملا و�صل احل��ال الى
ما نحن عليه االن،املواطن �أ�صبح الرقم االقل
بالن�سبة لعدد املقيمني على ار�ض الكويت وملا
�صارت الن�سبة و�أ�صبحنا ثالثني يف املئة من ا�صل
من يعي�ش على هذه االر�ض الطيبة ،من امل�س�ؤول
عن توظيف املواطنني ،ال�����س��ؤال .كم تكلف
االح�صائيات التي تعملها احلكومات املتعاقبة؟
ورغم امليزانيات ال�ضخمة لعدة حكومات ،لكن
االجناز قليل واليذكر وكثري من امل�شاريع معطلة
ومل تر ال��ن��ور،واذا �أق��رت تكون فرتة االنتظار
طويلة وغري منطقية،حتى ان احلكومة مرتددة
يف تقدمي االولويات التنموية و�إذا قدمتها تكون
ان�شائية فقط ال غري،دائما نتحدث كثريا ونعمل
قليال ،لهذا ت�أخرنا عن الركب ومل نر قطار
التنمية على ال�سكة ي�سري،الغريب يف االمر ان
بداية م�سرية القطار ال��ذي يربط دول جمل�س
التعاون ببع�ضها ابتداء من الكويت ا�شك يف ذلك
الله ي�سرت.

�أعرف �أن من بني ماليني الفنانني عدد ًا
قلي ً
ال منهم ينعم بالراحة وال�سعادة ،فما
يعانيه الفنان ب�صفة عامة �أمر ال يتحمله
الإن�سان العادي الذي مل يع�ش حلظات
اخللق والإب����داع ،ه��ذه ال�رشيحة من
الب�رش تخرتق لتنري الدرب �أمام الآخرين
فهم دون �شك و�سيلة النقل ال�صادقة
للأحداث فال�شاعر والكاتب والت�شكيلي
ا�ستثنائيون
�شخو�ص
واملو�سيقار
يعي�شون على الأر���ض يخلقون الب�سمة
وال�سعادة ومينحون العلم واملنفعة وال
ي�أخذون من هذه الدنيا غري القليل مما
ي�ستحقون من عطاء وحب وتقدير واليوم
حديثي عن فنان �شاعر وكاتب �أغنية
مبدع بالإ�ضافة �إلى �أنه م�ساعد خمرج
موهوب كان له دور فعال ومهم يف الفيلم
الإ�سالمي الذي اخرجه املخرج ال�سوري
م�صطفى العقاد رحمه الله عام ،1976
«الر�سالة» هذا هو الفنان ال�شاعر حممود
اليا�رسي �أحد ابناء العراق ال�شقيق الذي
وقف الى جانب العقاد كم�ساعد له يف
اخ��راج الن�سخة العربية للفيلم الذي
لعب دور البطولة فيه الراحل عبدالله
غيث رحمه الله ،حممود اليا�رسي اليوم

كل �أخباره مقطوعة عنا بعد ان عاد الى
وطنه العراق منذ ما يزيد عن الـ 17عاما
ال اعرف عنه �إن كان حيا او ميتا فقد
ادخل هذا ال�شاعر املبدع دور الرعاية
لكبار ال�����س��ن ،كتب لفريد الأط��ر���ش
وعبداحلليم وفهد بالن و�صباح كلمات
رائعة منها العاطفية ومنها الوطنية
احلما�سية فهل من املنطق ان ينتهي به
احلال يف دور الرعاية الإن�سانية بعد ان
�أعطى كل ما عنده من علم وثقافة وفن
ليموت غريبا وبعيدا عن و�سطه الفني
الذي حرمه من التقدير والتكرمي� ،أنا
ال �أعرف �أن كان حيا او انتقل الى جوار
ربه لكن قلبي يعت�رص على فراقه حزنا
واملا و�أ�سف ًا ومعي جمع من الزمالء اكرث
مني حزنا على حاله فهل من املنطق ان
تكون هذه نهاية فنان؟ �س�ؤال يبحث عن
جواب يف اروقة من يعنيه الأمر من ذوي
امل�س�ؤولية يف نقابة الفنانني العرب
والعراق� ،س�ؤال يطرق كل الأبواب ينا�شد
كل ال�ضمائر الفنية ان ي�س�ألوا عن م�صري
اال�ستاذ حممود اليا�رسي وعنا جميعا
فنحن نحرتق م��ن اج��ل النا�س فكيف
منوت هكذا دون كفن؟.
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ٍ
�صاف �أال �أ�شتكي من ليونتك �أم خلوك من
يا ذهب
ال�شوائب؟ فنحن مع�رش نون الن�سوة نتحلى به
وال نعرف قيمته ،فالذهب معدن نفي�س ويعد
من �أغلى املعادن يف العامل خا�صة �أن عملية
ا�ستخراجه تكلف �أمواال طائلة نظرا ل�صعوبة
ا�ستخراجه من �أماكن �أثرية وم��ن املناجم
واجلبال ويف بع�ض الأحيان يتم ا�ستخراج
�صخرة كبرية بحجم الغرفة وال ي�ستخرج منها
�سوى غرامات قليلة من الذهب اخلال�ص ،لذا
�شهد له بارتفاع �أ�سعاره يف الآون��ة الأخرية
وارت��ف��اع غرامه لينطق ل�سان ح��ال حمبيه
ومتابعي �أ�سهمه بجملة واحدة.
يا غايل الأثمان غلوك باحليل
من يوم �سموا بك جميل املحيا
ومعظم الذهب الذي يتم اكت�شافه منذ  6000عام
ال يزال بحوزة الإن�سان فهو من �أكرث املعادن
ليونة وطواعية وميكن �سحب الأون�صة الواحدة
على �شكل �سلك طوله �صفيحة رقيقة للغاية
حتى تغطي م�ساحة قدرها 100قدم مربعة.

�أقوال:
ال��ذه��ب مينح القبح م�سحة م��ن اجلمال
 .......نيكوال بوالو
تعمى عيون البع�ض من اجل��وع وتعمى
عيون البع�ض الآخ��ر من الذهب .....
مك�سيم غوركي.
* ختامات المعة *
امتلكت يف خيط من الزمن منجما عامرا
بالذهب ف�أخذين حديث النف�س يف خلوة:
�أال تت�صدقني بهذه ال�صخور الالمعة ليكفر
عنك رب العباد بع�ض الذنوب واخلطايا؟
ليتعالى �صوت داخ��ل��ي :وم��ا ���ش��أين �أنا
«بالفقارة» فليعودوا من حيث جا�ؤوا واال
حلت عليهم اللعنة فال يحلمون ال بذهب وال
حتى بنحا�س؟ و�سقطت ال�صخور الالمعة
على ر�أ�س ال�سيدة املتغطر�سة ذات منخار
نقار اخل�شب لت�صاب ب�صعرورة ال جدوى من
عالجها ،وانتهت كل احلكاية.
� ،،،،صباحكم ذهب خال�ص ،،،،،،
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التربية ووسائل التواصل
االجتماعي

ن�رشة عممها الوكيل امل�ساعد للتعليم العام بالإنابة منذ
�شهر يوليو املا�ضي ب�ش�أن اال�ستخدام الر�سمي لو�سائل
التوا�صل االجتماعي على قطاعات ال��وزارة والتي تن�ص
على تو�صيات �صادرة من مركز التوا�صل احلكومي التابع
للأمانة العامة ملجل�س الوزراء ولتوحيد اخلطاب احلكومي
يف و�سائل التوا�صل االجتماعي ونظر ًا لتوثيق ح�سابات
الوزارة الر�سمية فكان الرجاء باتخاذ ما ي�أتي من �إغالق
جميع احل�سابات التابعة للإدارات املركزية النا�رشة لأخبار
الوزارة وقطاعاتها واملتمثلة يف ح�سابات الإدارات املركزية
يف الوزارة وح�سابات املناطق التعليمية وح�سابات التواجيه
الفنية يف املناطق التعليمية والتواجيه العامة ،وقد دعت
وزارة الرتبية جميع قطاعاتها و�إداراتها املركزية والتواجيه
الى �إغالق ح�ساباتها يف و�سائل التوا�صل االجتماعي على ان
يتم التوا�صل مع ادارة العالقات العامة والإعالم الرتبوي
يف ن�رش االخبار والفعاليات والأن�شطة  ،وقالت الوزارة يف
بيان �صحايف �إنه حر�صا منها على تقدمي املعلومات والأخبار
بكل �شفافية وو�ضوح �إلى جموع املتابعني لل�ش�أن التعليمي
والرتبوي ،ومن هذا املنطلق ورغبة يف توحيد اخلطاب
الإعالمي ارت�أت الوزارة �أن يكون امل�صدر الوحيد للأخبار
الر�سمية والفعاليات والأن�شطة هو احل�ساب الر�سمي للوزارة
على و�سائل التوا�صل االجتماعي «تويرت» و«�إن�ستغرام»
و«في�سبوك».
و�أكدت الوزارة �أنه ب�ش�أن اال�ستخدام الر�سمي لو�سائل التوا�صل
االجتماعي لتوحيد املنرب الإعالمي والذي يلعب دورا مهم ًا
يف ا�ستقاء املعلومات ال�صحيحة من م�صادرها الر�سمية،
وتفادي الوقوع يف م�شكالت عدة منها ن�رش الإ�شاعات وتداخل
املعلومات .و�أ�ضافت� :إذ تعي وزارة الرتبية �أهمية الإعالم
وخا�صة و�سائل ومن�صات الإعالم االجتماعي يف نقل املعلومات
والبيانات والأخبار ،ت�شري �إلى �أن الواجب املهني والوطني
يفر�ض علينا تقدمي خطاب �إعالمي م�س�ؤول يبحث عن املعلومة
ويكر�س التوا�صل مع اجلميع بكل �شفافية.
لدى وزارة الرتبية انف�صام يف مثل هذه الن�رشات املعممة
خ�صو�ص ًا �أن بع�ض القيادات وامل�س�ؤولني واملوظفني
ي�رسبون �أخبار ًا ويتعاونون وي�شاركون حتت ادعاء و�أ�سماء
غري معلنة منها «امل�صادر الرتبوية» مع �شبكات ومن�صات
مواقع التوا�صل االجتماعي وو�سائل االعالم ب�أنواعه �أو ًال ب�أول
وقبل الن�رش يف قنوات وح�سابات الوزارة الر�سمية املوثقة
الأمر الذي ينبغي ال�س�ؤال عنه والوقوف عنده بالرف�ض ملا
يح�صل داخل ممرات و�إدارات وقطاعات ال��وزارة  ،فهناك
ت�رصيحات ومقابالت و�أخبار ومعلومات ون�رشات وقرارات
وم�شاريع ومبادرات و�أن�شطة و�أعمال ت�رسب قبل ا�صدارها
وتعميمها على القطاعات املعنية واملخت�صة عرب �شبكات
وح�سابات يف مواقع التوا�صل االجتماعي وامل�شكلة لي�ست يف
كرثة احل�سابات وال�شبكات الرتبوية و�إمنا يف عدم تفاعل
وزارة الرتبية و�إدارة العالقات العامة والإع�لام الرتبوي
واحل�سابات التابعة ملا ين�رش من موا�ضيع و�شكاوى مهمة ،
على الرغم من اهتمام معايل وزير الرتبية والتعليم العايل
يف ما تن�رشه احل�سابات الوهمية من �شائعات وت�شكيل جلان
على �أثر ذلك بينما ما ين�رش يف ال�صحف املحلية من �آراء
وموا�ضيع ومقاالت و�شكاوى يكون حملها الإهمال وغ�ض
النظر.
ويكون ال�س�ؤال ما هو دور العالقات العامة والإعالم الرتبوي؟
ومل��اذا ت�ستعني بع�ض القيادات وامل�س�ؤولني بالإعالم
وح�سابات ومواقع و�شبكات التوا�صل االجتماعي عند احلاجة
ب��د ًال من االلتزام بفكرة ون�رشه توحيد اخلطاب الإعالمي
الرتبوي من قبل وبعد تو�صية مركز التوا�صل احلكومي..؟!
مع الأ�سف هناك �شبكات وح�سابات وهمية يف مواقع التوا�صل
االجتماعي يديرها تربويون لن�رش ال�شائعات والإ�ساءة
اجلارحة والت�شكيك بزمالئهم يف الرتبية .
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فشة خلق مواطن
�س�أحتدث بقلب ممتلئ غ�صة على وطن يئن وي�صيح من م�س�ؤولني بع�ضهم ال يهمه
وطنه بقدر �أهمية القبيلة له و�آخر طائفته هي الأهم عنده و�آخر ال يهمه طائفة
وال قبيلة وال يعرف ماذا يعني الوطن ،مامل يكن الدينار يف جيبه وغريهم من
الال وطنيني والال مهتمني بوطنهم غري مكرتثني يطنطنون على م�صلحتهم املهم
�أنه يروي عط�ش ج�شعه حتى وان كان على ح�ساب �أبناء وطنه  ..ق�صة كلنا نعلم
عنها �إال �أننا ال منلك ح ً
ال لها لأن احلكومة هي من ت�ستطيع حلها عرب ما لديها من
اح�صاءات ودرا�سات يعلو �أغلفتها الغبار وال يتم االطالع عليها وتنفيذ ما جاء بها
من تو�صيات وتلك م�صيبة اال �أين اعود و�أذكر و�أكتب الين �أفكر بوطني وكيف �آلت
�إليه �أموره و�أ�صبحت اليوم �أ�صغر م�شكلة �أعظمها عند بع�ضهم وذلك ب�سبب اخلوف
املتف�شي بعدم مقدرة احلكومة يف حلها وتزعزع نف�س املواطن ازاء �أي قرار ت�صدره
احلكومة وال تلتزم به ويتوه بعدها املواطن توهان الأرامل واملطلقات يف �سكك
الوزارات وال ت�س�ألني ملاذا قلت اجلملة الأخرية فيكفيك �أن ت�س�أل امر�أة �أرملة �أو
مطلقة عن الوزارات التي ترتبط معهن بو�ضعها االجتماعي وطلباتها التي ال تنتهي
وك�أنهن «جمرمات يف حق املجتمع» لتعرف ما يكابد �أمهاتنا و�أخواتنا يف دهاليز
وزارات احلكومة التي حتاول �أن تقدم لهن كل مالديها وال تبخل اال �أن بع�ض من
ت�ضعهم وتختارهم الدارة �ش�ؤونها ال ي�ستحقون منا�صبهم بل ال ي�ستحق بع�ضهم �أن
تطلق عليه جماز ًا «ان�سان» مامل تقرنها «�آيل» �أي روبوت ينفذ ما يطلبه امل�س�ؤول
دون االلتفات الى الإن�سان الذي يئن ويبكي �أمامه طالبا منه الرحمة وامل�ساعدة
وحدث �أمامي وكنت �شاهدا على تو�سل بع�ضهم وبع�ضهن �سائلني عطفا منح لهم
بالد�ستور ويطبق بالقانون ويحجبه موظف جاهل بالقانون و« مقرو�ص » من
�أحدهم ويكون الى درجة اخلوف؟ نعم والله الى درجة اخلوف والرهبة من تكرار
ما جرى له وهذه ق�ضية يعلمها �أ�صحاب القرار ولنكون واقعيني وننتظر حكومتنا
حتل مالديها من ق�ضايا لن تنتهي  ..ولنطرح لكم ق�ضية من الق�ضايا التي لن
تنتهي مامل يكن �صاحب القرار فيها جازم ًا وراغبا يف حلها رحمة بامل�ستفيد من
تبعات حلها ال امل�ستفيد من تعطيلها فقد حتدثنا عن تن�شيط ال�سوق العقاري
وتكلمنا موجهني بحل يعترب من وجهة نظري « �رضبنا ع�صفورين بحجر » قد
يوافق عليه من قبل احلكومة وقد يعدل عليه ويو�ضع له رتو�ش وي�صبح م�رشوع ًا
حكومي ًا واجناز ًا لها دون التطرق لنا  ..ما علينا الأهم �أن احلكومة ت�سمع وترى
وتتكلم بعك�س القرود الثالثة فهي قادرة على فعل �شيء واجناز م�رشوع � ..إن

المأدبة الكعبية
ارادت ذلك  ...ولأين �أفرت�ض ح�سن النية ف�أين اقرتح على احلكومة �أن تبادر الى
دفع العجلة االقت�صادية للبالد وتواكب ما يفعل الديوان الأمريي من اجنازات
نتطلع نحن ال�شعب الى �أن تبادر حكومتنا وتتعلم من الديوان الأمريي كيفية
ادارة �ش�ؤونها العامة و�ش�ؤون املواطنني التي �أوكلت لها اداراتها والتي تكون
تارة جتري بخطى ال�سلحفاة وتارة بخطى النعامة ومابني النعامة وال�سلحفاة
من خطى معروفة هي ب�رسعتها وبطئها يغلبه وا�سطة وهذا ولدنا وال عزاء لهذا،
وخلينا يف ما �آلت اليه اليوم الأمور يف ادارة البلد فاليوم نحن املواطنون ال
ن�ستطيع �أن ن�شعر ب�أننا مواطنون يف وطننا ب�سبب ما نعانيه من بع�ض جتارنا
والذين باملنا�سبة هم مواطنون مثلنا مثلهم �أو مثلهم مثلنا  ..ال يهم من ي�سبق
الآخر الأهم ما يزعلون علينا ويقررون معاقبتنا ب�أ�ساليب اخلنق االقت�صادي الذي
يجرونه على قدم و�ساق مقابل غفوة حكومية  ..طالت حتى �أ�سا�سيات حياتنا
يا حكومة �صح النوم .اعتربوا مما اكتبه «ف�شة خلق» وتنفي�س لكن ال �س�أل اليوم
احلكومة عن ماذا يعني لها املواطن حتى �أعرف كيف ا�س�ألها عن �أحواله التي
�أ�صبحت اليوم تتدهور مابني �ش�ؤون �صحية و�ش�ؤون اجتماعية و�ش�ؤون تعليمية
و�ش�ؤون مرورية والأخرية هذي كارثة مت �صناعتها  ..ال ت�س�ألني ملاذا فال�سيا�سة
ال تعرف رحمة وال �شفقة  ..بل �إن مل ت�ستطع حل �أزمة �أخلق �أختها لتن�سيهم
الأولى ولين�شغلوا بالثانية وتهون عليهم م�صيبتهم � ..ساحموين � ..ساحموين
 ..ف�صوتي اليوم عال وف�شة اخللق طالت فهل نرى لها �صورة حال واال بنظل
على طمام مرحومنا يا حكومتنا؟ قلت لكم ال �أعلم �أين �س�أنتهي لكن كل الطرق
ت�شري الى �صاحب القرار وهو �سمو الرئي�س والذي �صدق ًا يحاول �أن يقدم ما يخدم
وطنه اال �أن �أيادي خفية تعيق تنفيذ بع�ض القرارات والتو�صيات وال ننكر �أن يف
ادراج �أ�صحاب القرار ق�ضايا معطلة مل يقوموا بتنفيذ ما فيها الجل م�صالح بع�ض
املتنفذين فهل تعلم ذلك �سموك و�أن كنت ال تعلم ف�أعلم �أن القرارات التي ت�ساعد
املواطن على راحته يتم حجبها الى �أن يحني وقت ينا�سب  بع�ض امل�س�ؤولني  ثم
يتكرمون باطالقها لتخدم ال�شعب بعد �أن خدمت حا�شيتهم ومنا الى �سموك للعلم
واالطالع على ما �سطرت لك حمبا بكل �شفافية   .

يف م�ضايف اهل الكرم واجل��ود باالحواز يجتمع النا�س
ويتمتعون باالكالت ال�شعبية يومي ًا و�أ�شهرها ال�سمك فهو
املف�ضل عند العوائل االحوازية وانا مواطن احوازي من
اهايل مدينة الق�صبة على �ضفاف �شط العرب وعلى ر�أ�س
اخلليج العربي  ،وجدنا �آباءنا واجدادنا يع�شقون اال�سماك
البحريه مثل الزبيدي وال�صبور وال�شعم والنقرور وال�شانق
والهامور والربيان والبياح واحل��ف��وف وع��دد كثري من
اال�سماك ،و�أغلبية املجتمع االحوازي يحبون ال�سمك ،كنا
جنتمع بالبيت الكبري وجنل�س يف ب�ستان الديوان ون�ستمتع
بهذه االكلة كل ا�سبوع وخا�صة يوم اجلمعة بعد ال�صالة
وتوارثنا هذه العادة من �آبائنا و�أجدادنا ومل نتخلَ عنها
لأنها من عاداتنا وتقاليدنا العربية اال�صيلة وهذه الوجبة
هي املف�ضلة عندنا � ،أحتدث و�أنا م�شتاق للوطن االحواز
وباالخ�ص ق�صبة الن�صار الكعبية  ،على �شط العرب وكنا
ن�شوي �سمك ال�صبور وهو يباع ال�سمك باجلوز وكان ال�سعر
رخي�صا ولأنه متوافر بكرثة يف �شط العرب ور�أ�س عبادان
ويف ابو�سيف يف اخلليج العربي وطريقة �شواء �سمك ال�صبور
يف الق�صبة تختلف عن باقي املناطق  ،وكل االحوازيني
يعرفون كيف ي�شوون ال�صبور وغريه �إلى جانب االكالت
املعروفة مثل مفطح حلم والبط والدجاج املح�شي  ،وورق
العنب الدوملة بدب�س التمر والكبة والع�صيد بالدهن العربي
خ�صو�ص ًا يف �صباحات ايام ال�شتاء  ،وحالوة اهل الفالحية
والتمور املعمولة  ،ناهيك عن ال�شوربة واملروقات
وت�رشيب البامية وال�سلطات ومعبوج الفلفل واللنب بالزبدة
 ،ويتوجها الچاي االحوازي يف القوري املخدر على الفحم
وهذا قليل من كثري من ال�سفرة الكعبية وبالهنا والعافية
ن�أكلها يف االحواز احلرة ب�إذن واحد �أحد.

