
الجمعةمجلساألمــــــة
16  ابريل 2010

13

نواب: المطلوب حماية المُعلّم واعتبار مهنة التعليم »شاقة« 

عادل الشنان
ش���دد عدد من النواب على أهمية 
تطبيق القوان���ني املتعلقة باملعلمني 
مثل حماية املعلم وإدراج مهنته كمهنة 
شاقة وأكد بعضهم على مساواة معلمي 
املدارس بأساتذة الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب، جاء ذلك خالل 
أقامتها جمعية املعلمني  التي  الندوة 
الكويتية مس���اء أمس األول بعنوان 
»املعل���م نعم للتمه���ني واملزاولة وال 
لإلطالة« في مبن���ى اجلمعية بقاعة 

عبداهلل املبارك.
بدأت الندوة بكلمة رئيس جمعية 
املعلم���ني عايض الس���هلي الذي أكد 
أن املعلمني ال يزاي���د عليهم أحد في 
التعليمية  احملافظة على املنظوم���ة 
وما يس���اعد على تطويرها ولو كان 
موضوع إطالة اليوم الدراسي يحقق 
مصلحة ما للتعلي���م لكان املعلمون 
أول من يصوت معه ولن يس���بقهم 
أحد لفعله ولكننا نأسف على أن تأتي 
التصريحات مبثل هذا املوضوع من أهل 
امليدان التعليمي دون أن يعلموا ما هو 

البرنامج احلكومي؟ وكيف وضع؟
وأضاف السهلي أن مهنة التعليم 
شاقة وهناك عزوف عنها ومن خالل 
االحصائيات تأكد أن 90% تقريبا من 
طالب التربية »إناث« ونحن في وقت 
أحوج م���ا نكون فيه للمعلم الوطني 
وفي الوقت ذاته وزارتنا تبرم العقود 
املهنة طاردة  اخلارجية فأصبح���ت 
ألبنائنا من املواطنني لدرجة أن الدور 
على الوظائف اإلشرافية من املعلمني 
وصل الى 400 طلب لذلك يجب إيجاد 
املهنة حتت  بدالت للمعلمني وادراج 
الشاقة ليس���تطيع املعلم  الوظائف 
الكويتي مواصل���ة عطائه باالضافة 
إلى إقرار قان���ون حماية املعلم الذي 
وافقت عليه وزارة التربية عام 2006 
وحالت الظروف السياسية منذ ذلك 
الوقت دون إقراره أما اآلن فنحن في 
استقرار سياسي لذلك على السلطتني 

التحرك بشأنه. 
وطال���ب الس���هلي وزارة التربية 
بتش���كيل مجلس مركزي للتخطيط 
واللجنة التعليمية في مجلس األمة 
بالدعوة ملناقشة البرنامج احلكومي 
واملوافقة على اق���رار قانون مزاولة 
املهنة وفك االرتباط بني املركز الوطني 
لتطوي���ر التعلي���م ووزارة التربية 
بحيث يتبع املرك���ز مجلس الوزراء 
وطالب نواب األمة بعدم اعتماد اخلطة 
التعليمية اال من خالل مجلس األمة 
قائال: »اخلطة ما يحطها سالمة عمار 

ويحطها اهل امليدان«.

مطالب مشروعة

وكان اول املتحدثني من نواب األمة 
النائب د.محمد احلويلة الذي أكد ان 
مطالب املعلمني مشروعة وسيتبناها 
مجلس األمة لترى النور قريبا لتحقيق 
العدالة والرضا التام للمعلمني أصحاب 
الدور الريادي في بناء الثروة البشرية 
الوطنية وبذلك يكون قد مت تعويضهم 
أمام ما يتعرضون  البسيط  بالشيء 
له من امراض نفس���ية وجسدية من 
جراء العملية التعليمية التي انتشرت 
بأوساطهم بصورة كبيرة ومن الواجب 
ان نرف���ع معاناته���م خصوصا وهم 
يقوم���ون بتربية الن���شء ومهنتهم 
ب���ه حضارة  تعتبر مح���ورا تقاس 
الش���عوب مؤكدا على حتديد جلسة 

النيابي���ة ف���ي »جيب 
احلكوم���ة« لذلك يجب 
على املعلمني ممارس���ة 
دوره���م بالضغط على 
النواب لتفعيل قضاياهم 
ألن وزارتهم تعاني من 
تخبط شديد في مختلف 

النواحي.

عقدة الخواجة

وم���ن جانب���ه قال 
النائب د.حسن جوهر: 
لندع جانب���ا املبررات 
فاملطالب التعليمية حق 
مشروع للمعلمني وفي 
صميم العملية التربوية 
كما أنه ينبغي ان يتمتع 

من نأمتنه على عق���ول أبنائنا وهو 
عصب التنمية واملربي األول للمجتمع 
بكل ما من شأنه ان يساعده على تأدية 
مهنته احليوية ب���كل تفاؤل ليجني 
الوطن واملواطنون ثمار املهنة، لكن 
ما يدعو للعجب انه خالل سياسات 
احلكوم���ات املتعاقب���ة وجدنا هناك 
صيحات عديدة من التربويني تعالت 
منذ حترير الكويت لالهتمام بالوضع 
التعليمي واليوم ومن منطلق »عقدة 
اخلواجة« نباركها حني حتدث بها طوني 
بلي���ر وكأنه ال يوجد بالبلد من قلبه 
عليها وال يوجد الغيورون واملنصفون 
من أبناء وطننا وهذه بحد ذاتها »وصمة 
عار في اجلبني« مضيفا انه منذ عام 
1996 وهو يصر على ضرورة النزول 

»آس���ف التقرير سري« كأن التقارير 
أصبحت »امللف النووي«.

وختم جوهر حديث���ه بالقول ان 
اخلصخصة قنبلة موقوتة في اجلسم 
التعليمي ويجب على جمعية املعلمني 
ان تنتبه لذلك وان تتحرك كما حتركت 
النقابات العمالية الغيورة على املصلحة 
العامة، كما ان خصخصة التعليم دون 
دراسة واضحة وأهداف محددة مضمون 
حتقيقها »خط أحمر« ألن أبناءنا ثروتنا 
الطبيعية احلقة وال ينبغي ان تباع 

مبزاد علني باسم اخلصخصة.

رسالة التعليم

ومن جانبه، أكد النائب خالد العدوة 
ان احلكومة والقرار السياس���ي غير 
مهتم بتاتا مبهنة ورسالة التعليم في 
حني جند أن الدول املتقدمة هي التي 
استطاعت إنشاء عقول »نيرة« والعالم 
العربي ه���و املتخلف بجميع نواحي 
احلياة على رأسها التعليم، حيث مت 
القضاء عليه من خالل الضغط النفسي 
املسمى بالروتني واحلكومة ليس لديها 
التعليم اخلطوة األولى  قناعات بأن 

لبناء صرح حضاري.
اللجنة  الع���دوة اعض���اء  وحمل 
التعليمية في مجلس األمة النهوض 
بالصرح التربوي والوقوف الى جانب 
املعلمني وإدراج مهنتهم كمهنة شاقة 
ملا يترتب عليها من أمراض نفس���ية 
وجسدية وجلعلها مهنة جاذبة للشباب 
الكويتي ال طاردة كما يحدث اآلن وتتم 
االستعانة مبدرس���ني يعلم صباحا 

ويوصل سندويشات مساء.
وبدوره قال النائب جمعان احلربش 
ان وزارة التربي���ة مليئة بالفس���اد 
والعبث اإلداري والدليل ان بعد االنتهاء 
من مقابلة مديري املناطق التعليمية 
لم يتم اإلعالن عن أي ش���يء وذلك 
النتظار تدخل »ف���الن« من النواب، 
مضيفا ان أخطر شيء هو ان يشعر 
من هو مؤمتن على األجيال ب� »الغنب« 
اإلداري كما ان إطالة اليوم الدراسي 
جاء دون دراس���ة شأنه شأن العديد 
من مشاريع التربية واألزمة ليست 
بساعات الدراسة امنا تطوير املناهج 
واملعلمني وإبع���اد املعلم عن االمور 
االدارية التي هي ليست من تخصصه 
وامنا يقوم بها بس���بب عدم وجود 
من يشغلها كالبيع مبقصف املدرسة 

خاصة ملناقشة كل ما يتعلق بحقوق 
املعلم���ني وهم الركن األساس���ي في 
العملية التعليمية كما ان منهمحملة 
املاجستير والدكتوراه ومردودهم املادي 
ال يتناس���ب مع مؤهالتهم ودرجتهم 
العلمية وأيضا لتكون مهنة التعليم 
جاذبة للمواطن الكويتي ال طاردة كما 

هو الوضع اآلن. 
وبدوره قال النائب د.فيصل املسلم 
ان املعلم���ني ميثلون أهم الش���رائح 
التنمية لكن لألسف احلكم  لتحقيق 
واحلكوم���ة والس���لطة التنفيذية ال 
يهتمون بالتعلي���م وان كانت هناك 
اجنازات لتحس���ني مس���تواهم فقد 
كان���ت وقتية وملعاجلة واقع مريض 
في حينها مؤكدا انه قد وقع على قانون 
حماية املعلم في مجلس 2003 ولكن 
احساس الدولة غائب أمام الكم الكبير 
من املعلمني ومع العلم ان احلكومة اذا 
ارادت شيئا تفعله فقد حصلت على 
56 صوتا ولم يع���ارض إال 3 نواب 
مبيزانية قدرها 37 مليارا ونحن اليوم 
نرى ان األخت وكيلة الوزارة تصرح 
بأن ادراج التعليم كمهنة ش���اقة من 
األولويات والوزيرة تصرح بأنه في 
كل دول العال���م التعليم ليس مهنة 
شاقة وهذا رأي رئيس الوزراء أيضا 
متناسني فكرة بس���يطة وهي »ان ال 
أحد يجبر على تعليم الناس« وموجها 
رسالة لوزير املالية مصطفى الشمالي 
فحواها »ان املوضوع لو يخص غير 
الكويتيني لقبلت���ه ولكن للكويتيني 
ال« فكيف ذل���ك واملوضوع ال يكلف 
الدولة أي شيء سوى اختصار سنوات 
التقاعد الذي أدرجناه وأقرته اللجنة 
التشريعية ليكون من األولويات ولكني 
أقول لعراب اللجنة التعليمية »حسن 
جوهر« يجب ان يسحب ويتم تشكيل 

جلنة مشتركة ملناقشته وإقراره. 
واكد املسلم ان اخلطة التنموية قد 
أقرت ومن ضمنها اطالة اليوم الدراسي 
مع العلم ان هناك مواد متت زيادتها 
على املواد األساسية في التعليم إلطالة 
اليوم الدراس���ي فقط ليس اال، مبينا 
انه في حال اقتناعه س���يوافق على 
اطالة اليوم الدراس���ي لكن هذا األمر 
بعيد كل البعد ألن احلكومة غير جادة 
اطالقا في حماية املعلمني أو االعتراف 
مبهنتهم كمهنة تنموية وان لم تبادر 
فسنحاسبها على ذلك مع ان األكثرية 

تشكيل جلنة في بداية 
كل عام دراس���ي للنظر 
الش���كاوى املقدمة  في 
ضد املعلمني، اما قانون 
إدراج التعليم حتت املهن 
الشاقة فإنا نؤمن به متاما 
بغض النظر عن مبررات 
املتفنن  املالي���ة  وزي���ر 
في قت���ل طموح����ات 
الشعب الكويتي في كل 
التكلفة  املج����االت ألن 
املالي���ة ال تس���تح����ق 
مقابل الرسالة والعطاء 
واخلدم����ة التي يستفيد 
منها كل من يول����د على 
ارض الكويت، مؤكدا ان 
هناك إجماعا نيابيا على 

متطلبات املعلمني.
وبنينّ جوه���ر ان املجل���س اعتاد 
على التباينات والتناقضات في كالم 
احلكومة ولم يع���د يثق مبعلوماتها 
لوجود تالعب باألرقام واإلحصائيات 
وتفاوت كبي���ر اتضح أكثر من مرة، 
مبينا انه مؤيد إلطالة اليوم الدراسي 
اذا كان في مصلحة الطالب ولكن بعد 
تثبي���ت العرش أي بعد إعطاء املعلم 
حقه ومزاياه التي يستحقها ثم مطالبته 
وليس كما هو معمول به اآلن بحيث 
يفاج���أ املعل���م بعد 25 س���نة خدمة 
بالتعليم ان اسمه قد شطب من االعمال 
املمتازة ألنه ذهب ل� »احلج« وكأن أداء 
الفريضة جرمية باالضافة الى انه حني 
سؤاله املسؤولني عن التقارير يقال له: 

من األبراج العاجية للميدان العملي من 
خالل تطبيق مبدأ الشراكة مع جمعية 
املعلم���ني والتربويني من أهل امليدان 
التعليمي وانه ليس من احلكمة اإلصرار 
على مخالفة املعلمني املعسكرين في 
امليدان وه���م أناس أفنوا حياتهم في 
س���بيل التعليم وضرب بتوصياتهم 
عرض احلائط من قبل الوزارة ومن 
اخلسارة الكبيرة ان نفقد هذه العقول 
اجلب���ارة التي نش���عر بالغيرة على 

الكويت حني نلتقيهم.
وأضاف جوه���ر ان قانون حماية 
املعلم ال يكلف الدولة شيئا نهائيا وهو 
قانون متوازن ففي الوقت الذي يحمي 
فيه املعلم من االعتداء او إهدار كرامته 
فهو أيضا يحاس���ب املعلم من خالل 

واالنتظار حلراسة التالميذ.
وأش���ار احلربش ال���ى انه لو مت 
تقدمي جلس���ة خاصة للمعلمني فإن 
اول من سيعترض احلكومة ناهيك 
عن بعض النواب الذين أصبح امللف 
التعليمي عندهم للتكسب والضغط 
لذلك يج���ب ان يتم التحرك من قبل 
املعلمني للضغط على النواب للتح���رك 
بصورة سريعة وجادة من اجل اقرار 

القوان���ني اخلاص���ة باملعلم���ني.
أما النائب محمد هايف فأشار الى 
ان القوانني احلالية ال تفي بالغرض 
املرجو منها ويفترض على جمعية 
إعداد قانون متكامل يخدم  املعلمني 
املعلمني ويجب مساواة معلمي املدارس 
مبعلمي املعاهد التطبيقية في الهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب مع 
العلم ان اجلهد الذي يبذل باملدارس 
يعتبر عشرة أضعاف اجلهد املبذول 
بالتطبيقي واجلامع���ة، مضيفا ان 
العب���ث والظلم الواقع على املعلمني 
بس���بب اإلدارات الفاسدة في وزارة 
التربي���ة التي ال تنصف املظلوم وال 
تقول احلق وتوق���ع القرارات وهي 

موقنة انها غير عادلة.
وقال هاي���ف ان الضرب للتالميذ 
يكون مجزيا أحيانا ان كان مقننا وفي 
مكانه وأس���بابه التي تستدعيه فقد 
اصبح االن الطالب أقوى ش���خصية 
من املدرس ووصلت األمور حتى لنهي 
املعلم عن نهر الطالب املخطئ، فكيف 
نريد انتاج من املعلمني وهم محرومون 
من حقوقه���م وغير مصونة صفتهم 
التعليمية من قبل التالميذ؟ وعلينا 
اال نفرط في هذه الكفاءات التعليمية 
فبالدنا لم تكتف منهم ذاتيا بعد وهناك 
ش���رائح حصلت على كوادر ضخمة 

واملعلمون ليسوا اقل منهم.
وعلى صعيد وزارة التربية أكدت 
الوكيل املساعد لقطاع التعليم العام 
منى اللوغاني ان الوزارة حرصت على 
التواجد في هذه الندوة لتكون قريبة 
من امليدان وتستمع للمتطلبات علما 
بأن الوزارة وجمعية املعلمني ال يوجد 
بينهما أي خالفات ومت تشكيل الكثير 
من اللجان املش���تركة فيما بينهما 
والوزارة توقن ان املعلمني هم العمود 
الرئيسي باملنظومة التعليمية وهم 
العنصر الفعال لالستثمار البشري 
وقد مت تشكيل فرق وجلان لدراسة 
قانون حماي���ة املعلم وإدراج مهنة 
التعليم ضمن املهن الشاقة ومت إلزام 
اللجان بدراس���ة الواقع من امليدان 

العملي.
ومن جانبه، قال محمد الكندري 
ان ما سمعناه من نواب األمة ورئيس 
جمعي���ة املعلمني يثلج الصدور اال 
ان���ه حمل نوعا م���ن التحامل على 
الوزارة التي تض���م 80 ألف معلم 
و800 مدرسة و700 ألف طالب ولم 
تعمل على اطالة اليوم الدراسي اال 
بعد مطالبة بعض املوجهني واملعلمني 
بذل���ك، مؤكدا انه يطالب بالزيادات 
اخلاصة باملعلمني ولكن يجب عدم 
اعطاء املعلمني املثالية بنسبة %100 
ولكن نقول ان هناك نسبة 3% خطأ 
وهي تعتبر كبيرة جدا على 80 الف 
معل���م، خامتا بالقول ان التعليم ال 
يقدر بثمن وكلمات صاحب السمو 
األمير كانت واضحة بحق وزارتي 
الصحة والتعليم اللتني ركز عليهما 

سموه.
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الحويل�ة: أم�راض نفس�ية وجس�دية ج�راء العملي�ة التعليمية
الع�دوة: الحكوم�ة والق�رار السياس�ي غي�ر مهتمي�ن بالتعليم

جوهر: مطالب المعلمين حق مش�روع وفي صمي�م العملية التربوية
اإلداري والعب�ث  بالفس�اد  مليئ�ة  التربي�ة  وزارة  الحرب�ش: 
أحيان�ًا ومجزي�ًا  مفي�دًا  يك�ون  ق�د  التالمي�ذ  ض�رب  هاي�ف: 

خالل ندوة »المعلم.. نعم للتمهين والمزاولة وال لإلطالة« التي أقامتها جمعية المعلمين مساء أمس األول

د.محمد احلويلةخالد العدوة )متين غوزال( املشاركون في الندوة على املنصة يتوسطهم د.فيصل املسلم ود.حسن جوهر 

املعلمات حضرن الندوة وتابعن باهتمامجانب من احلضور خالل الندوة

قال النائب االسبق مشاري العنجري انه لن يتولى 
منصب رئيس هيئة سوق املال كما تداولت بعض الصحف 

أمس وفي الفترة االخيرة.
واوضح ان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد قد استقبله يوم االحد املاضي وعرض عليه املنصب 
متهي���دا لعرض االمر على مجلس الوزراء، لكنه ش���كر 

سموه، واعتذر عن عدم تولي املنصب.

مشاري العنجري: اعتذرت عن رئاسة هيئة سوق المال

قدم النائ����ب سع����دون حم���اد اقتراحا لتعديل 
املادة ال� 3 من مش����روع تنظي�������م برامج عمليات 
التخصي�������ص لتكون على النحو التالي: »ال يجوز 
تخصيص املشروعات العامة املتعلقة بقطاع انتاج 
النفط والغاز الطبيعي وال يجوز تخصيص مرفقي 

التعليم والصحة اال بقانون«.

حماد: ال يجوز التخصيص 
لبعض المشروعات  العامة

احلضور النس���ائي كان كبي���رًا جدا مقارنة 
بالرجال.

حرص املنظمون على ان يش��رفوا على تنظيم 
الندوة قبل بدئها بساعتني.

تواجد عدد كبير من القنوات الفضائية وعدد 
من الصحف احمللية.

قام عدد من احلضور بالتجهيز لس��ؤال النواب 
حتى قبل بدء الندوة.

تأخر النواب عن املوعد ملا يقارب الساعة.
أول الواصلني من ن���واب األم����ة النائ����ب 
فيص���ل املسلم الس��اعة 7، في حني كان أكث����ر 

الن����واب تأخي���را النائب حسن جوهر.
امتاز احلضور بتواجد فئة الشباب أكثر من 

الفئات العمرية األخرى.
»األنباء« كانت على البروجكتر حيث استش��هد 
النواب ورئي��س اجلمعية مبا نش��رته من تصاريح 

حكومية.
اعتذر النائب حسني مزيد عن عدم احلضور 

بسبب وفاة ابن أخيه إثر حادث سيارة.
اتص��ل النائب مس��لم البراك وأعل��ن مناصرة 
كتلة العمل الشعبي ملطالب املعلمني واعتذر عن عدم 

احلضور ألسباب خاصة.

من أجواء الندوة

عايض السهلي متحدثا خالل الندوة


