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للشركات الوهمية جوانب وأبعاد متعددة 
نقف منها على مش���كلة العمالة الوافدة حيث 
إن الكثير من هذه الش���ركات ال نشاط لها إال 
استقدام مئات العمال نظير مبلغ من املال يدفعه 
العامل مقابل احلصول على سمة دخول وحني 
تأتي تلك العمالة ال جتد فرصة للعمل، ونتيجة 
لذلك جند الكثير منهم مخالفني لقانون االقامة 
ويهيمون على وجوههم في الشوارع ومعظم 
اجلرائم تقع بسببهم، ورغم احلمالت املكثفة 
التي يقوم بها رجال الداخلية للتغلب على هذه 
املش���كلة اال ان املسألة اصعب من ان تتحملها 
وزارة الداخلية مبفردها وحتتاج الى تضافر 
اجلهود حللها واحلد من تفاقمها، فالقضاء على 
هذه الظاهرة ال يتم إال من األساس ونقصد به 
أصحاب الشركات الذين ينتهكون كل املبادئ 
والقواعد ويستهينون بفعل اي امر للتستر على 
انفسهم والبقاء في الظل دون ان يعلم احد، لذا 
اصبح من الضروري تغيير نظام الكفالة احلالي 
واتخاذ االجراءات والضواب���ط الكفيلة للحد 
من اعمال تلك الشركات وما تخلفه من تبعات 
س���لبية، والتروي في منح الرخص التجارية 
والتدقيق في توافر كافة الشروط التي يتطلبها 
اصدار تلك الرخص والتأكد من توافر رأسمال 
الشركة وعدم السماح بأي حتايل في هذا الشأن 
هذا فض���ال عن ضرورة وجود رقابة وحمالت 
امنية دائمة على تلك الشركات واألهم من ذلك 
كله اتخاذ وتنفيذ االجراءات العقابية الرادعة 
في حق كل ش���ركة تثبت مخالفتها وحتايلها 
على القانون، وليس هذا فحس���ب بل الكشف 
عمن ساعد تلك الشركات من موظفي اجلهات 
احلكومية على مترير معامالت اشهارها ومنحها 
الرخص القانونية وتقدميهم جلهات التحقيق 
والنيابة ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه 
خرق القوانني وجتاوزها فإلى متى نعاني من 
نفس املش���اكل دون أن جند لها حال، علما ان 
احلل بس���يط، وهو كش���ف املتالعبني باالسم 
والصورة باألجهزة االعالمية وهذا كفيل بعدم 

العودة ملثل هذه األعمال وغيرها.

العمالة

نهيب بوزارة الداخلية وانطالقا من حرصها 
الدائم على تطبيق القانون وردع كل من تسول 
له نفسه جتاوزه واالستهانة به، تشديد قبضتها 
عل���ى العمالة الهاربة التي حتولت مش���اكلها 
لظاهرة نتج عنها العديد من اجلرائم اجلسيمة 
التي اضرت بأمن وامان املواطنني، فال يكاد مير 
يوم إال ونس���مع عن هروب عدد من العمالة، 
وأخص بالذكر أولئك الذين يعملون لدى الكفيل 
الكويتي ورغم االحتفاظ بجواز سفر العامل، 
إال أن األخي���ر ال يبالي بهذا اإلجراء حتى حني 
القبض عليه من رجال الداخلية، وهذه الظاهرة 
زادت عن احلد املعقول وأصبحت هذه العمالة 
في مأمن لدى عملها عند الغير رغم مخالفتها 
لقانون االقامة، واملسؤولية هنا متشعبة واخلطأ 
مش���ترك بني العمالة وبني من يوفر لها العمل 
رغم عدم مش���روعية ذلك، وفي منطقة امغرة 
يتواجد الكثير من العمالة الهاربة وياحبذا لو 
كثفت وزارة الداخلية حمالتها بالتفتيش املفاجئ 
وتنظيف البلد من اولئك العابثني، فحينما مت 
استقدامهم للعمل على هذه األرض الطيبة كان 
الهدف تنمية الوطن وحتريك عجلة االقتصاد 
فيه، وليس ترك هذه العمالة تهيم على وجهها 
مخالفة للقوانني والضوابط ومتسببة في تعب 
وخس���ارة الكفيل الذي اس���تقدمها و»داخ من 

ورائها السبع دوخات«.
نس���أل املولى العلي القدير أن يحفظ بلدنا 

من كل مكروه.

الوظيفة الحكومية

من طبيعة احلكوم���ات االهتمام بتوظيف 
أبنائها، وإن كان هناك بطء في التنفيذ بسبب 
األعداد الكبيرة املتقدمة للتوظيف، إال أن العبرة 
هنا مرتبطة مبدى حاجة الوزارات وتناسبها مع 
االختصاصات املتوافرة، وخير البلد وثرواته 
ألبنائه الذين هم أول من يستفيد منه، واملؤسف 
أن معظم هؤالء األبناء الذين يطالبون احلكومة 
بتأمني معيشتهم عن طريق توظيفهم هم سبب 
استهالك الباب األول من امليزانية دون استفادة 
الدولة بشيء، مما تغدو معه السياسة احلالية 
املتبعة في التوظيف غير نافعة، واحلل هو وضع 
الرجل املناسب في املكان املناسب، ملا ينضوي 
عليه من تصحيح ألخطاء تراكمت ونتج عنها 
كم كبير من املوظفني عالة على دولتهم لكثرة 
غيابهم، ومن يحضر ال يلت���زم بدوامه، ومن 
يلتزم ال يكمل يومه، ومن يكمل يومه ال ينتج، 
وس���نة بعد سنة واحلال على ما هو عليه، بل 

على ما هو أسوأ منه، واهلل املستعان.
رب اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا.

الشركات الوهمية

المواطن علي الجابر األحمد

الوطن ثم الوطن ثم المواطن

م���ن أين أبدأ واجلرح كبير ف���ي وزارة الصحة؟ خاصة 
في اجلانب اإلداري ول���و كان اجلانب الفني له نصيب في 
املشكلة وأنا شخصيا طرقت أبواب مكتب الوزير، ولكن لم 
يكن لي نصيب في مقابلته ولكن لألمانة مديرة مكتبه كانت 
على قدر املسؤولية واستمعت للمشكلة التي شاهدتها في 
الفروانية، بل كنت أنا صاحب املعاملة باختصار هل ملوظف 
األمن التابع للش���ركة دور في استقبال املراجعني واستالم 
املعامالت منهم من وراء الشباك؟ وهل لعمال النظافة دور 
ف���ي جلب ملفات املرضى أو االط���الع عليها مع ان موظف 
األمن التابع للش���ركة له مهمة مح���ددة وليس القيام بدور 
املوظف وعامل النظافة. املعروف أن الوزارة عندما تعاملت 
مع شركته كان ملهمة التنظيف فقط دون القيام بدور جلب 
امللف���ات من املخزن أو االطالع عليه���ا، في هذه احلالة أين 
دور الطاقمني الفني والطبي؟ لألسف فوضى ليس لها أول 
أو آخر، وقد قامت األخت مديرة مكتب الوزير مبسؤوليتها 
واتصل بي مدير املنطقة وحولني الى مدير املستشفى ولهذا 
احلد ُيشكر االخوان على حس���ن استقبالهم وحل املشاكل 
والتي تعد بالفعل متابعة إدارية جادة. أما عن مستوصف 
الفردوس والذي انتظر سكان املنطقة افتتاحه بعد 3 سنوات 
من التجديد ف���إن الفوضى مازالت موجودة حيث ال توجد 
لوحة أرقام إلكترونية حتى يعرف كل مراجع دوره في ظل 
وجود زحمة كبيرة، كما انه من املفروض ان يتواجد اكثر من 
طبيب وليس طبيبا واحدا، فأين العيادة وهل هي تخضع 
للتجديد يا وزير الصحة احملترم؟ انا أعرف ان الفساد كبير 
في الوزارة ولكنك قادر من خالل خبرتك ومعرفتك بالوزارة 
على ان تواجه الواس���طة والفساد واس���مح لي بالقول ان 
الوزارة أصبحت مثل شركات البترول اخلاصة التي سرحت 
املوظفني الكويتيني وأتت بعمالة آسيوية مثل ما يقول املثل 
الكويتي »ارخيص وكويس« مع كل هذا أنا متفائل مبحاربتك 
الفساد، وكل الشرفاء الذين يعملون بإخالص جاعلني اهلل 
أمام أعينه���م ألن اهلل تعالى يعلم خائنة األعني وما تخفي 
الص���دور، فالرقابة الذاتية مطلوبة لكل إنس���ان وموظف. 
وأقول اهلل يعني »الصحة« على »الصحة«، صحة املواطن 
وكل من هو على هذه األرض الطيبة مسؤولية وواجب أمام 

اهلل قبل أي شيء آخر.

ورد في األثر أن صبيا سمع امرأة 
في جنازة تنوح على زوجها املتوفى 
قائل���ة: يذهبون بك إلى بيت ليس له 
غطاء وال وطاء وال عشاء وال غداء وال 
س���راج«، فقال الصبي لوالده: يا أبت 

إنهم ذاهبون به إلى بيتنا.
توقف���ت كثيرا عند ما قاله الصبي 
وبالغته في توصيف واقع منزله الذي 

تآكلت بنيته التحتي���ة فأضحى بال غطاء وال وطاء، إضافة إلى 
أزمة طاحنة في الكهرباء خلصتها كلمة »وال سراج«، أما كلمتا ال 
غداء وال عشاء ففيهما إشارة واضحة إلى وجود خلل في موارد 
البيت الغذائية والتموينية وذلك إما لضعف حال والده وعجز 
راتبه عن مواكبة االحتياجات األساسية لألسرة، أو نتيجة سوء 
توزيع العائد على األولويات أو بسبب غالء األسعار وجشع جتار 
احتكروا سوق السلع. كل الفرضيات ال حتمل صفة التأكيد قياسا 
بواقعنا وقد تكون افتراضا غير مقبول عند البعض، ولكنها حتما 
مؤشر لسقوط هذه األسرة التي متثل الطبقة املتوسطة والتي قد 
تسقط سهوا أو عمدا من أجندة صناع التنمية في وقتنا الراهن 

وما قاله الصبي هو صياغة بليغة لشهادة وفاة هذه الطبقة.
بناء الفرد هو أسمى أهداف التنمية ووضعه في املجتمع من 
أه���م معايير قياس اخلطة التنموي���ة، فنجاح أي خطة تنموية 
يقاس بقدرتها على نقل املواطن من املعاناة للرفاهة، ومن احلاجة 
إلى االكتفاء، ومن االس���تهالك إلى اإلنت���اج، ومن العمل الفردي 
إلى التعاون والتكامل في إط���ار العمل اجلماعي، ومن املصالح 
الش���خصية الضيقة إلى آفاق املصلحة العامة، ومن التش���رذم 

والفئوية إلى التالحم واالنصهار.
تعتبر كل دول العالم املتحضر خطة التنمية مش���روع لبناء 
األم���ة، جتتمع عليه كل األطياف وتتضافر إلجنازه كل اجلهود، 
يعتلي أعلى مراتب االهتمام على طاوالت النقاش، تؤخذ كل اآلراء 

فيه بعني االعتب���ار قبل إقرار اخلطة 
حيث ان القاعدة العلمية تنص على أن 
املقدمات الواضحة تؤدي حتما لنتائج 

واضحة.
ما يحدث لدينا يس���ير على خالف 
النهج واألطر العلمية السليمة، فنحن 
نقر اخلط���ة ويوافق عليه���ا النواب 
باإلجماع ث���م ينتقدونها في الندوات 
واحملاضرات واحللقات النقاشية بطريقة تهيج الشارع وتفقده 
األمل في مشروع األمة الغائب منذ عام 1986، أسئلة عديدة يجب 
أن يطرحها الشارع على نوابه: هل حقا قرأمت اخلطة أو إطارها 
العام قبل املوافق���ة باإلجماع على إقرارها؟ من الذي منعكم من 
إبداء مالحظاتكم عليه���ا؟ أال يعتبر االعتراض على ما وافقتكم 

عليه باإلجماع سقطة؟
مر عام من عمر اخلطة، فماذا تغير؟ مازلنا ندور في فلك اجلدل 
العقيم الذي لن يجدي نفعا وعلينا جميعا حكومة ونوابا، تكتالت 
وتيارات، مؤسسات مجتمع مدني أن نعي خطورة املرحلة وأن 
نتكاتف ملساندة اخلطة التنموية وإعطاء القائمني عليها الفرصة 
للعم���ل واإلجناز فما ال يؤخذ كله ال يترك كله، دعونا جنرب أن 
نك���ون داعمني بقوة ليكون لنا حق احملاس���بة أيضا بقوة، فلن 
نساوم على مصلحة وطننا ولن نتهاون مع من ضيع التنمية.

> > >
ولنا كلمة: قال جورج برناردشو: لو كانت لديك تفاحة ولدي 
تفاحة مثلها وتبادلناهما فيما بيننا سيبقى لدى كل منا تفاحة 
واحدة. لكن لو كانت لديك فكرة ولدي فكرة وتبادلنا هذه األفكار، 

فعندها كل منا سيكون لديه فكرتان.
وقال أيضا: القراءة جعلت من دون كيشوت رجال نبيال، لكن 

تصديق ما قرأه جعله مجنونا.
ali_alqallaf_75@hotmail.com

هذا وقتكم فأتحفونا بآرائكم

د.محمد القزويني

رأي

قبل أن تحاسبوهم

علي القالف

من ثقب الباب

»الصحة« 
من يعالجها؟

جاسم راشد العبود

إشارة

تصرف الدولة مئات املاليني من الدنانير على إنشاء ورصف 
وتوسيع وتبليط وحتديث وجتميل الطرق والشوارع واخلطوط 
الس���ريعة والدوارات، ثم يأتي أشخاص من عدميي الضمير 
واألخالق لتخريبها ولالستعراض فيها من خالل القيادة بداخلها 

بكل جنون وتهور ورعونة واستهتار ال مثيل له!
تضع إدارة املرور كاميرات غالي���ة الثمن وعالية اجلودة 
ملراقبة الطرقات وردع وضبط املتهورين واملسرعني واملخالفني 
وحفظ أرواح امللتزمني باألنظمة والقوانني، ثم يأتي أشخاص 
ال إحساس لديهم نهائيا باملسؤولية الوطنية لتخريبها ورميها 
بالرصاص واألحجار حتى ال تقوم بتصوير مخالفاتهم املتعمدة 

وتوثق استهتارهم الوقح!
ُترس���م وتصبغ أسوار املدارس وجدران محوالت الكهرباء 
واجلسور بأحلى األلوان وأجمل الرسومات واملناظر لتجميل 
املنظر العام، ثم يأتي خفافيش الظالم واملتوحشون واملخربون 
فور انتهاء أعمال التجميل ليقوموا بتشويهها وبالشخبطة عليها 
وكتابة أقبح وأسخف اجلمل والكلمات العنصرية واملتعصبة 
املتخلف���ة ظنا منهم بأنها س���تغّير من الواقع أو س���تزيدهم 

شأنا.
تنشئ الدولة مماشي ملمارسة الرياضة في كل املناطق تقريبا 
وتزودها بالكراس���ي املريحة وبرادات املي���اه وتزرع أطرافها 
بالورود واألش���جار، ثم يأتي املزعجون واملتطفلون إلزعاج 
مرتادي هذه املماشي بقيادة دراجاتهم وبنشياتهم باملمشى أو 
للتحرش مبن ميارس الرياضة من النساء أو لتكسير الكراسي 

وأجهزة التمارين السويدية بل وحتى تكسير برادات املياه!
يبني املستثمرون أرقى وأحلى األسواق واملوالت التي حتوي 
أفضل املرافق وأشهر احملالت، ثم يأتي العاطلون والضائعون 
من قبحاء السلوك والوجوه ملضايقة وتطفيش وتعكير مزاج 
مرتادي هذه األس���واق وإزعاج العائالت والتحرش بكل امرأة 

وفتاة!
لذا كان يجب على البعض ان يقترحوا إرس���ال مصلحني 
إلصالح الذين يخترقون القانون ويخربون ويدمرون ويشوهون 
املرافق العامة في البلد وميارس���ون املعيب من الس���لوك في 
حق البلد وس���كانه وذلك بدال من اقتراح تعيني أشخاص من 
وزارة األوقاف للعمل كملحقني في س���فارات الكويت بالدول 
غير اإلسالمية للتعريف باإلسالم وكأن اإلسالم دين جديد وال 

يعرفه أحد في الدول غير اإلسالمية.
 Mike14806@hotmail.com

أي نوع من البشر أنتم؟!

مخلد الشمري

رؤية

تابعت عبر الصحافة مداخالت السادة 
نواب األم����ة على قانون اخلصخصة 
وتركزت معظ����م هذه املداخالت على 
التوظيف وعلى املستفيد من عملية 
اخلصخص����ة حي����ث أش����ار النواب 
املعترضون إلى أن من يس����تفيد من 
العملية هم التجار وحدهم وأن احلكومة 
تفرط في موارد وخدمات البلد كما أن 
خطر االستغناء عن العمالة الكويتية 
كان هاجس أولئك النواب الذي دفعهم 
ملعارضة ه����ذا القان����ون وبعيدا عن 
األوصاف التي أطلقوها على احلكومة 
والتجار فإن هاجس التوظيف والعمالة 
موضوع يستحق التوقف عنده خاصة 
أن تخصي����ص بعض قطاعات النفط 
وإيكالها للشركات التجارية لم يأتيا إال 
مبزيد من املعاناة للعاملني الكويتيني 
حيث س����لطت عليهم تلك الشركات 
وه����ي الكويتية قلب����ا وإدارة بعض 
الوافدين ليس����وموهم سوء املعاملة 
مجسدين التفرقة بأجلى صورها وليس 
صحيح����ا أن املعارضة جاءت ملجرد 
القواعد  الدفاع عن املوظفني إلرضاء 
االنتخابي����ة، وإن كان هذا واردا، لكن 
وضع املوظفني والعم����ال الكويتيني 
بحاجة الى مراجعة عميقة مستوعبة 
خاص����ة وان التخصيص رمبا يجلب 
معه العمال����ة الرخيصة باملقارنة مع 
تكلف����ة توظيف الكويتي����ني وعندها 
أكثر في  السكانية  التركيبة  تتراجع 
ظل ازدياد عدد العاطل����ني. اما اتهام 
التجار ومن ورائه����م احلكومة فهذا 
يعكس احد أمرين، إما احلقد الدفني أو 
دغدغة العواطف وإال ما معنى كيل هذه 
االتهامات مبناسبة ومن دون مناسبة 
خاصة ان التجار في كل بلد هم ركيزة 
االقتصاد وحتاول األمم احملافظة عليهم 
حتى في قعر االشتراكية حيث تصبح 

الدولة ومسؤولوها هم التجار.
امله����م اآلن حيث ينتظ����ر القانون 
املداولة الثانية نرجو أن جند حمالت 
التوعية م����ن املعارض����ني ونأمل أال 
نسمع نفس الكلمات العائمة الهائمة 
أمثال تنفي����ع التجار أو بيع البلد بل 
نريد أن ننصت لتقييم حقيقي يثبت 
باألرقام عدم صالحية املشروع حتى 
نقتنع بجدوى املعارضة وعلى الطرف 
اآلخر نريد معرفة كيف أن مش����روع 
اخلصخص����ة يقضي عل����ى البطالة 
ويحقق م����ردودا ماليا للدولة ويقلل 
من اخلسائر بدال من أن نعيش في عالم 
من العموميات وعلى جمعيات النفع أن 
متارس دورها احليوي في هذا املجال 
فهذا وقت التوعية وعليها أن تستعني 
بالفعاليات االقتصادية وخبراء التنمية 
ورجال األعمال والنقابيني لبيان فوائد 
او عي����وب هذا القانون حتى ال نكون 
ضحية املواقف االنتخابية أو املواقف 
العاطفية املبنية على معلومات ناقصة 
او شبهات واتهامات وقانا اهلل شرور 
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