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الش���غل الش���اغل للصحافة واإلعالم ومجلس األمة 
واحلكومة هذه األيام هو قضية املس���رحني من عملهم 
بس���بب اخلصخصة أو االنكم���اش االقتصادي لبعض 
الشركات وقيام بعضها بتسريح بعض العاملني لديها. 
وقد قامت الدنيا ولم تقعد ألننا ال نقبل تسريح العمال 
على أس���اس اخلصخصة أو عدم حاج���ة العمل إليهم 
بسبب كساد السوق، ولكن في الوقت نفسه نتشدق بأن 
اخلصخصة يجب ان تعم جميع األنش���طة واخلدمات. 
وه���ذا يعني ان نظ���ام اخلصخصة س���يقلل من عبء 
مصروفاته عن طريق تس���ريح العمالة الزائدة بهدف 
زيادة انتاجيته ألنه قطاع خاص وسمته الربحية، فكما 
هو معروف فإن نظ���ام اخلصخصة مبني على النظام 
االقتصادي احلر وال يجوز ان نتصور اننا سنتمكن من 
تغيير النمط االقتصادي للبالد من دون خسائر كبيرة 
للق���وى العاملة في ظل الوضع احلالي للدولة وخاصة 
املؤسس���ات احلكومية والشركات احلكومية، وانطالقا 
من التفسير اخلاطئ للمزايدين بأن على الدولة تشغيل 
جميع الكويتيني استنادا للمادة الدستورية رقم 41، في 
حني ان ه���ذه املادة تعني ان الدولة عليها توفير املناخ 
املناسب لكي يتمكن الفرد الكويتي من كسب معيشته 
سواء في احلكومة أو في القطاع اخلاص. وقد أكدت على 
ذلك املذكرة التفسيرية لهذه املادة التي تنص على: »ان 
تقوم الدولة عل���ى توفير العمل للمواطنني«، ولم تقل: 

»وتوفر الدولة العمل للمواطنني«.
فما حدث في العالم الغرب���ي الذي يعتمد االقتصاد 
احلر والنظام الرأس���مالي أصبح واضحا أمامنا، وكيف 
ان هذا الكس���اد االقتصادي قد اجبر جميع الش���ركات 
واملؤسس���ات على تسريح مئات اآلالف، بل املاليني من 
عمالهم، ألنهم اصبحوا غير قادرين على توفير رواتبهم 
بس���بب الكساد الذي أدى الى انهيار الطلب على جميع 
املنتجات التي تنتجها، وبالتالي فقدان العالم ملوظفيه 
وخسارة دخله وانخفاضه الى ما ال يزيد على 25 � %50 
من دخله األساس���ي حسب نظام التأمينات االجتماعية 

املقرر الذي كان سينظم حياة جميع العاملني.
فهذا االنخفاض العظيم في الدخل والذي سيس���تمر 
لعام أو عامني حتى يستعيد االقتصاد نشاطه وقدرته، 
وذلك حسب ما قاله أخيرا الرئيس األميركي، فإن األوضاع 
اإلنس���انية لن تكون أفضل مما نحن عليه اآلن، وجند 
ان الكثير م���ن املهاجرين العاملني في الواليات املتحدة 
األميركية والدول األوروبية قد بدأوا في العودة الى بالدهم 
األصلية ألن مستوى املعيشة فيها أقل، وما توفره لهم 
التأمين���ات االجتماعية يكون كافيا لتلبية احتياجاتهم 

في بلدانهم األصلية.
فإذا أردنا ان نحقق طموحاتنا التي حتتاج الى تغيير 
التشريعات والقوانني حتى تتم اخلصخصة فإن احلكومة 
ستظل هي املسؤولة عن إعاشة هؤالء الناس املسرحني من 
وظائفهم ألن أسلوب التضخم الوظيفي للقطاع احلكومي 
ال ميك���ن ان يقبله القطاع اخلاص وتس���ريح العاملني 
بسبب هذا التغير في النمط االقتصادي هو أمر حقيقي 
ومحتم، ويجب ان نتوقعه من دون هذه الضجة. ان نظام 
التأمينات االجتماعية املمت���از الذي يضمن للكويتيني 
معاشات تقاعدية محترمة، يفترض ان يشارك املساهمون 
فيه من العمال واملوظفني بفترة عمل ال تقل عن 35 سنة 
يدفعون فيها ما عليهم من استحقاقات للتأمينات وتدفع 
احلكومة لهم اجلزء األكبر من هذه االستحقاقات، لذا فإن 
التس���ريح املبكر من العمل ملن ليس لديه املدة الكافية 
للمساهمة في التأمينات سيخلق للتأمينات احراجا كبيرا 
وسينهار على أساسه هذا النظام ألنه لن يستطيع تلبية 
معاشات املسرحني الذين سيكون عددهم عشرات اآلالف 

وتقع جميع املسؤولية على احلكومة.
فإذا كانت احلكومة س���تتحمل عبء من سيسرحون 
بتس���ديد معاش���ات كاملة لهم فإن امكانياتها لن تلبي 
هذه الطلبات وستس���تهلك جميع احتياطياتها العامة 
واحتياطيات األجي���ال القادمة خالل مدة قصيرة، ولن 
تستقيم املؤسسات التي متت خصخصتها في املساهمة 
كما كانت احلكومة تساهم في معاشات موظفيها، وستكون 
النتيج���ة ان تتحمل احلكومة أعب���اء مالية كبيرة لن 
تتمكن من تلبيتها بعد أكثر من عشرين سنة في أحسن 
األحوال خاصة ان الطلب على النفط س���يقل، حيث ان 
التوجه العاملي حاليا بقيادة الواليات املتحدة األميركية 
نحو إيجاد الطاقة البديلة املتجددة باس���تعمال الرياح 
والطاقة الشمس���ية واملد واجلزر في البحر، وغير ذلك 
من التقنيات احلديثة التي س���تكون بديال عن الوقود 

األحفوري بصورة كاملة.
واذا كان األمر كذلك فإن توجهنا االقتصادي املنشود 
لن يتحقق وال نستطيع ان نلحق بركب الدول اخلليجية 
الت���ي اصبحت املراكز املالية من نصيبها مثل البحرين 
واالمارات وتتبعهما قطر ولن نستطيع املنافسة معهم، 

حيث انهم سبقونا ملدة تزيد عن العشرين عاما.
فإذا كان هذا هو املس���تقبل فإنني أطالب بالكف عن 
محاولة جع���ل الكويت مركزا مالي���ا، والتفكير بجدية 
في توجه بديل هو جعل الكويت مركزا للقوى العاملة 
الفنية والعلمية واالقتصادية. ولدينا الس���بق في ذلك 
ألن أعداد اخلريجني لدينا كبيرة، هذا وميكن توجيههم 
وفق برنامج مدروس لسد حاجات األنشطة املستقبلية 
في الكويت ودول اخلليج ويصبح لكل فرد منهم سالح 
العلم واإلنتاج عندما تدور الدوائر على اإلنسان خالل 
األربعني س���نة القادمة. فيجب علينا التفكير جديا في 
املستقبل الذي قد ال تتوافر فيه الظروف التي سنحققها، 
فإذا كنا سنسير على هذا النمط احلالي للسلطات، وهذا 
الصراع املستمر بني السلطتني التشريعية والتنفيذية 
فلن نصل الى نتيجة، ألن احلوار بينهما أصبح كحوار 
الطرشان. فأرجو أال تضيع الكويت في هذا الصراع الذي 

نعيشه يوميا، وكان اهلل في عون الكويت.

في خبر مميز تناقلته إذاعة 
»بي.بي.سي« البريطانية بتاريخ 
2009/2/14 جاء ان نقابة املعلمني 
في دولة تنزانيا، نقلت احتجاجا 
شديد اللهجة الى املسؤولني هناك 
لقيام ضابط شرطة بضرب 19 
معلما على أرجلهم امام طالب 
املدرسة وذلك لتأخرهم عن الدوام 

املدرس���ي وتدني مستوى نتائج الطالب في ثالث مدارس 
ابتدائي���ة، وجاء في بيان النقابة أنها س���تتخذ اإلجراءات 

القانونية ضد من تعرض للمعلمني.
وقد سارعت احلكومة التنزانية الى فصل قائد االقليم 
الستدعائه للشرطة وإصداره أوامر لهم بضرب املعلمني، 
كنوع من العقاب لتأخرهم في احلضور للمدرسة، والغريب 
في األمر انه بعد التحقيق في هذه احلادثة ألقي اللوم والعتب 
على املعلمني لتأخرهم عن مواعيد املدرس���ة ولفشلهم في 

إجناز أعمالهم وعدم التزامهم باملنهج الدراسي.
يقول أحد املدرسني ممن تلقوا الضرب على أرجلهم إنه 
يشعر اآلن باخلزي واخلجل واالستحياء من لقاء طالبه، 
حيث إنه تعرض للركل من قبل ضابط الش���رطة ليجبره 

على االنبطاح ارضا قبل الشروع في ضربه.
على العموم اسباب وقوع احلادثة جاءت نتيجة وقوع 
خالف بني النقابة واحلكومة، فقد اشتكى املعلمون من تأخر 
رواتبهم في معظم األحيان أو رفض احلكومة منحهم بدل 
انتقال عند نقلهم إلى مدرس���ة جديدة، وقد ذكر املعلمون 

ان حاكم االقليم اخبرهم بأنهم 
يزعج���ون احلكومة مبطالبهم 
وأنهم ال يؤدون عملهم على ما 

يرام.
أق���ول احلم���د هلل اننا في 
الكويت التي به���ا حكومة لها 
»طولة الب���ال« والصبر ولوال 
تفهم احلكوم���ة مطالب الكثير 
من العاملني لديها مبختلف الوزارات واملؤسسات واجلهات 
املختلفة باعتبارها األم احلنون على أبنائها لوجدنا جميع 
املوظفني في الدولة يعاقب���ون بالضرب على ارجلهم كل 
اس���بوع بس���بب مناداتهم وارتفاع اصواتهم ومناشدتهم 
عبر الصحف والقنوات الفضائية، وحصولهم على الدعم 
من مجلس األمة بالوقوف معه���م في مطالبهم الوظيفية 
والعملية والتي يعتقدون أنها حقوق مكتسبة ال يستطيعون 

التفريط فيها.
فهنيئا لكم ولنا هذه احلكومات الرش���يدة منذ انطالق 
اس���م دولة الكوي�ت على خريطة العالم وتثبيت وجودها 

على الواقع.
> > >

فاكهة الكالم: قيل في املخاطبات »ال ميكن ترسيخ مفاهيم 
الثقافة احلقوقية في اي مجتمع من غير قانون يحمل الناس 
حمال على القيام بواجباتهم جتاه بعضهم البعض، ويردعهم 

عن هضم حقوق العناصر الضعيفة في املجتمع«.
Aliku1000@yahoo.com

بكثير م���ن الفرحة والفخر 
نبارك لألشقاء في دولة اإلمارات 
العربي���ة جناح إط���الق قمرها 
الصناعي األول »دبي س���ات 1« 
ودخولها للتاريخ املشرق عبر 
بواب���ة الفضاء الواس���ع، وهي 
جتربة ليست غريبة على هذه 
الدولة التي تس���ير نحو األمام 

بخطى ثابتة وواعدة في طريق بناء دولة حديثة تضاهي 
دول العالم املتقدم.

فقد استطاعت اإلمارات الشقيقة أن حتقق ما عجز عنه 
الكثيرون وأولهم نحن الكويتيون الذين توقفت لدينا حركة 

التاريخ عند أعتاب الثمانينيات.
مش���روع »دبي سات 1« وبحسب ما أعلن فريق العلماء 
املشرفني عليه في مؤسسة اإلمارات للعلوم والتقنية املتقدمة، 
وهم باملناسبة علماء ومهندسون إماراتيون ميثلون %30 
من عدد العاملني في هذا املش���روع الضخم، هذا املشروع 
ميثل شعلة نور وقفزة هائلة للمستقبل، فقد أعلن الفريق 
العامل عن جناح عملية إطالق أول قمر صناعي لالستشعار 
عن بعد يحمل علم واسم دولة اإلمارات وقد مت تثبيته على 
مساره الصحيح في الفضاء لتبدأ بعدها مرحلة االستفادة 
من هذا القمر، وأكدت املؤسس���ة أن املش���روع يتكون من 
جزأين األول »فضائي« ويش���مل تصميم وتصنيع القمر 
الصناعي ووضعه في مس���اره ف���ي الفضاء وهي املرحلة 
الت���ي مت االنتهاء منها، واجل���زء الثاني »أرضي« ويتكون 
من مركز مراقبة رحالت القمر الصناعي ومحطة استقبال 
املعلومات والصور ومعاجلتها واالستفادة منها، أما ما يدعو 

للفخر واالعت���زاز أكثر فهو أن 
هذا املش���روع ما هو إال مرحلة 
أولى كما أعلنت مؤسسة اإلمارات 
للعلوم ستتبعها مرحلة ثانية 
يتم فيها اس���تقطاب املزيد من 
طاقات الشباب اإلماراتي الناجح 
وكذلك مرحلة ثالثة س���تتمكن 
خاللها اإلمارات من تصنيع القمر 

الصناعي بالكامل في اإلمارات وبأيد إماراتية.
بوركت هذه اجلهود واأليادي التي تبني لوطنها وملجد 
ش���عبها، وبوركت هذه األموال التي تستثمر خلدمة العلم 

واإلنسانية ورفعة شأن هذا البلد اخلليجي الصاعد.
أما نحن في الكويت فهنيئا لنا هذه الدميوقراطية العرجاء 
العاجزة ع���ن الفعل واالجناز، هنيئا لن���ا هذه البطوالت 
»الكالمية« واملشاحنات السياسية العقيمة، هنيئا لنا هذا 
الكم الهائل واملتزايد من س���راق املال العام الذين جعلونا 
نس���تحق دخول موس���وعة غينيس كأكبر بلد يسرق من 
أهله، هنيئا لنا هذا اجلمود واالنقسام والتطاحن والصراع 
الطائفي والقبلي والعائلي، هنيئا لنا انقطاع الكهرباء عن 
املستشفيات واملنازل في دولة تصدر 2 مليون برميل من 

النفط يوميا، هنيئا لنا احلسد والفساد.
بقي ان نهمس ألشقائنا في اإلمارات بكلمة أخيرة، ألف 
»مب���روك« هذا النجاح الكبير وه���ذه االجنازات احلقيقية 
التي حولتم من خاللها الصحراء إلى مدن عصرية تعانق 
السماء مببانيها وتسابق التاريخ مبشاريعها، وأبعد اهلل 

عنكم احلسد القاتل.
bodalal@hotmail.com

احلديث الذي أدلى به جاللة امللك عبداهلل 
بن احلسني الهاشمي حول بعض التحركات 
من بعض األطراف املش���بوهة يستحق أن 
يؤخذ مأخذ اجلد واحلذر واالنتباه من كل 
مخلص لدينه وعروبته في الوطن العربي، 
خصوصا من قبل الشعب األردني صاحب 
النخوة والش���جاعة واإلخ���الص لنظامه 
ووطنه، وكذلك من قبل الشرفاء من الشعب 
الفلسطيني األبي الذي عودنا على شرفية 
العمل والتعامل، ومعرفته حلقيقة األمور 
العناصر  وتقلبات األجواء السياسية من 

الصهيونية والذين يدورون في فلكها.
وسأذكر لكم أمورا عايشتها ونبهت اليها 
في مقاالت سابقة، واآلن يجب علينا إعادة 
ذكرها في هذه الظروف التي ال تخفى على 
اجلميع من زحف صهيوني ومن أبواق كثر 
جدالها وقلت أفعالها، فمنذ أوائل اخلمسينيات 
الى حقبة الس���تينيات وبعض الشيء من 
الثمانينيات كان هناك اندفاع قومي تتخلله 
أحزاب وتنظيمات ذات نظريات مختلفة، 
مس���نودة ومدفوعة من النظام الشيوعي 
في ذلك الوقت وانصب حميمها على األردن 
وأرض فلسطني احلبيبة ألنهم في مركز بؤرة 
األح���داث، ولكن عناية اهلل ثم وجود ملك 
شجاع وذكي لديه إخالص وصدق وأمانة 
لبلده وشعبه استطاع ان يتكيف مع هذه 
التيارات واالندفاعات الهائجة كهيجان احمليط 
في وقت تهاوت فيه أنظمة عديدة وأحزاب 
وتنظيمات الواحد تلو اآلخر أال وهو امللك 

الراحل احلسني بن طالل الهاشمي.
وأريد ان أبني في هذه املقالة ان كل حاكم 
عنده من املعلومية واألس���رار 3 أصناف، 
الصن���ف األول منها وه���و الدقيق جدا ال 
يس���تطيع ان يبوح به إال لنائبه أو لولي 
عهده ألنه يحتاج الى تعامل وتكتيك بالغ 
الدقة خصوصا عندما تكون بالده قريبة من 
األحداث جغرافيًا أو ذات طابع اقتصادي يهم 
القوة العاملية، واملعلومية الثانية يعلم بها 
أركان حكمه حتى يتعاملوا بها مع األطراف 
اإلقليمية، والصنف الثالث هو ما تستطيع 
الدولة واملسؤولون فيها التحدث به على 

املأل.
فالشعوب الواعية والصادقة واملخلصة 
واملطمئنة فكريا ودينيا تترك املجال لقياداتها 
لتتصرف حسبما متليه الظروف التي لو 
أفشوا أسرارها لفشل التعامل معها والتكتيك 
املعد لها »واحلر تكفيه اإلشارة« فمن هذا 
املنطلق واملفهومية يجب أن نفهم ما قصده 
امللك الهاشمي عبداهلل بن احلسني ونكون 
مستعدين س���ندا ومس���اندة ألن الزحف 
الصهيون���ي ال ه���وادة في���ه وهو يزحف 
مبستوطناته على أرض فلسطني ويحرك 
أبواقه ورديني الشهامة واملروءة في مواقع 

اخرى.
فيا أيها الشعب األردني الشجاع وأهل 
العقل امليالة، التفوا حول ملككم ونظامه وال 
تردوا على مروجي األكاذيب التي لو أطاعتهم 
األمة لكنتم وكنا في خبر كان »وانشد مجرب 
وال تنشد طبيب«، كما يجب على الشعب 
الفلسطيني الذي عودنا مبواقفه الشجاعة 
والواضحة في ميادين الصمود والتحدي 
مساندة األردن ملكا وشعبا ألنه لم يأل جهدا 
للوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني في 
أحلك الظروف التي يعلمها اجلميع على الرغم 
من امكانيات األردن االقتصادية، واملؤامرات 
التي حتاك له من هنا وهناك من خالل من 
استطاعوا ان ميدوا أيديهم وألسنتهم داخليا 
وخارجيا عبر بعض القنوات وبعض من 
الصحف املأجورة حتت مفهومية »اس���مع 
كالمك يعجبني أش���وف أفعالك أتعجب«، 
وهذه األمور غير مسموحة في هذا الوقت 
حتى لو كانت هناك بعض املطالب واحلقوق 
الصائبة يجب تأجيلها الى اش���عار آخر، 
وعلينا أن ننتبه ألصحاب الكلمات املبروزة 
التي يقولونها هنا وهناك حتت مفهومية 

»كلمة حق يراد بها باطل«.
ي���ا من حميتم بلدكم ف���ي زمان الهجن 
والهجانة انتبه���وا للمهجنني، فهذه كلمة 
صديق صادق لعروبته ومجرب ومطلع على 
خفايا األم���ور، نزفها اليكم عبر األثير من 
أرض الكويت احلرة األبية التي رأيتم مواقفها 
أثناء الغزو والتفافها حول نفسها وقيادتها 

ولم يخرج منها خائن واحد واحلمدهلل.
هذي دار مطوعة عكف األشناب

اللي ج���ده نبيه الش���ريف  دار 
ياهلل ياللي م���ن ترجاك ما خاب

إن���ك حتف���ظ ملوكه���ا والرعية

مطلق الوهيدة

األردن والخيمة الهاشمية

رأي
د.عبدالرحمن عبداهلل العوضي

التناقض بين االقتصاد 
الحّر ومشكلة المسّرحين

من غير إحراج

د.بدر نادر الخضري

الشرطة تضرب 
المعلمين.. لتأخرهم
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