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د.عروبة وتر 

فضيلة االنتظار والصبر مبفهومي هي 
اخللق املثالي واحلس العالي الذي فضلت 
امتالكه، ألن الضدي��ة واملزاحمة تصرف 
أمقته لذاته ولكن أجيد استخدامه في حينه 
وموع��ده.. وإن ما يحدث اآلن من جتاهل 
متعمد حلقوقنا يجعلني أنحي هذه الفضيلة 
وأبحث عن الوس��يلة التي قد تساعد على 
انتزاع حقوقنا املسلوبة، فقد آن األوان وهو 
كذلك من زمان أن أضع احلق في امليزان، 
وأرفض أول م��ا أرفض أن أكون املواطنة 
املتفرجة املتلقي��ة، ونترك جلنة املرأة في 
مجلس األمة تتفرد بقانون إقرار احلقوق 
املدنية للمرأة فتوسعها وتعممها لشرائح 
بعينها وتضيقها وتخصصها على األخرى، 
»فاحلق حق ال ميكن اس��تثناؤه«.. وجلنة 
املرأة جتاهلت عن إصرار وتعمد، وصمت 
آذانها ع��ن تكاثر األصوات التي تدعو الى 
املطالبة بإقرار حق الرعاية السكنية لشريحة 
العازبات واألرام��ل واملطلقات دون أوالد، 
هذه الشريحة التي لم تدخل ضمن حسابات 
جلنة املرأة لسبب بسيط جدا، وهو أن جلنة 
املرأة منشغلة بتحقيق األجندة احلكومية، 

هذه الش��ريحة مغيبة منذ س��نوات طويلة في نيل الرعاية 
السكنية احلكومية كاستحقاق وطني إنساني اجتماعي يكفله 
لهن الدستور ويضمنه لهن القانون، ويفرض أحقيته اتساع 
رقعة املطالبة بش��كل عام في إطار احلقوق املدنية للنساء، 
وتغير بعض األمناط املجتمعية واحلياتية التي باتت تفرض 
التعامل مع املرأة كنظير للرجل لها احتياجات مجتمعية ليس 
م��ن املقبول بعد هذا التطور احليات��ي رفضها أو جتاهلها، 
فحقوق هذه الش��ريحة ما كانت ولن تك��ون اخلطر الداهم 
ولم يكن مطلبها غير مالئم، بل إن غير املقبول وغير املالئم 
هو الذي يساهم يوميا بإغفال احلقوق الدستورية عن سابق 

إصرار وتعمد.
إن هذا احلق ينطلق من أساسيات موجودة بوضوح في 
الدس��تور كما حرص على نص امل��ادة )7( ونص املادة )29( 
والتي جاء تفسيرها على مبدأ املساواة في احلقوق والواجبات 
بصفة عامة، ثم خصت بالذكر أهم تطبيقات هذا املبدأ بقولها 
»ال متييز بينهم في ذلك بسبب اجلنس أو األصل أو اللغة أو 
الدين« وقد آثرت ه��ذه املادة أال تضيف إلى ذلك عبارة »أو 
اللون أو الثروة« � برغم ورود هذه العبارة في اإلعالن العاملي 
حلقوق اإلنس��ان � وذلك ألن شبهة التفريق العنصري � ال 
وجود لها في البالد، فضال عن كفاية نص املادة في دفع هذه 
الشبهة.. كما أن التفريق بني الناس بسبب الثروة أمر منتف 
بذاته في املجتمع الكويتي، فال حاجة للنص على نفيه بحكم 
خ��اص، وأمتنى على من وثقنا بهم من نواب األمة وحتديدا 
النائبات قراءة تفسير النص مرات ومرات، فالدستور أسند 
اليكم يا نواب األمة أمانة حفظ حقوق املواطنني دون متييز 
أو تفرق��ة، ومن أهم احتياجات هذه الش��ريحة التي حتقق 
احلفاظ على كرامتها اإلنس��انية وتق��وي أواصر املجتمع.. 
الرعاي��ة الس��كنية، والكل يعلم أن من صمي��م مهام الدولة 
توفير الرعاية الس��كنية ومقومات العيش العفيف والكرمي 
والبيئة املناس��بة للحياة الكرمية برعاية شاملة للموا طنني 
دون متيز أو تفرقة.. خاصة أن أعداد شريحة العازبة واألرملة 
واملطلق��ة التي لم حتظ بأوالد بلغ ما يقارب )100 ألف( امرأة 
عازبة بلغن س��ن ال� 45 فضال عن أعداد املطلقات واألرامل 
والعازبات دون س��ن ال� 45 التي لم تدرج ضمن هذا العدد 
املهول، وهذا الرقم املخيف مثل وضعا حرجا للمؤسسة عن 
امللف اإلس��كاني في احلكومة ما جعلنا نقرع اجلرس مرات 
ومرات.. وأستغرب أال تستدعي هذه األعداد الهائلة صحوة 
اجلانبني احلكومي والنيابي، والوقوف وقفة جادة إلنصاف 

هذه الشريحة وإرجاع حقوقها املسلوبة.
بعد املالحظة والتدقيق وجدنا أن املش��كلة احلقيقية هي 

حالة عدم االنس��جام الكامل بني احلكومة 
واملجلس مع نصوص الدستور كما أرادها 
املشرع الدس��توري أكثر متسكا بحقوق 
املواطنة، فاحلق��وق واحلريات العامة هي 
أساس الدولة احلديثة وإن إقرار هذه احلقوق 
يتم من خالل ركيزتني األولى مرتبطة بالفرد 
وليس��ت مرتبطة باجلنس ذك��ر أو أنثى، 
والثانية مرتبطة مببدأ املساواة، وهذا الشكل 
إن لم يفع��ل نصوصه بالقان��ون، وما لم 
تكن املنظومة التشريعية املواكبة لتفسير 
نصوص الدستور تقوم بهذه الصورة بكل 
تأكيد سيتنافى عملها فيما ورد في العقد 

االجتماعي املسمى بالدستور.
أيها األحبة.. حترك��ي امليداني لم يكن 
مفروشا بالورود، فقد التقمت املرار وسعيت 
متكلة على املطلع القهار وأعددت مشروعا 
إس��كانيا استندت فيه على املواد )7( و)11( 
و)29( من الدس��تور، فاملادة )11( أقرت أن 
للفرد حق املعونة االجتماعية املالئمة للعيش 
الكرمي والعفيف، والفرد في هذا احلق يرجع 
للدول��ة.. أي ان الدولة مطالبة بتوفير حق 
العي��ش الكرمي ملواطنيها دون متييز، فهل 
يعق��ل يا حكومة ويا نواب األم��ة أن تتحدث هذه املادة عن 
العيش العفيف والكرمي وأنتم تس��تثنون فئة دون فئة؟ فال 
القانون وال املوقف التشريعي وال أعالهم بالضرورة الدستور 
يقبل بهذه احلالة االس��تثنائية الش��اذة وغير املتوائمة مع 
مفهوم املساواة والعدالة االجتماعية، والقانون رقم )47( لسنة 
1993 بشأن الرعاية السكنية جاء لكي يوفر الرعاية السكنية 
للمواطن واملواطنة على حد سواء.. أي ان القانون مبخاطبته 
كان معنيا باملواطن الكويتي وليس معنيا باجلنس، وملا كان 
القانون رقم )47( لسنة 1993م وفقا للمادة )14( يقتصر في 
توفيره للرعاية الس��كنية على األس��رة الكويتية وهي التي 
تتك��ون وفقا لهذا القانون من أب وأم كويتيني أو أب كويتي 
وابنه أو ابنته الكويتيني ولم يأت بذكر احلاالت الثالث سالفة 
الذكر فالقانون بصياغته احلالية قد أغفل شريحة كبيرة من 
املجتمع الكويتي وهي شريحة الثالث حاالت، وهذا التقنني 
فيه مخالفة دستورية واضحة وصريحة، والدستور الكويتي 
ال ميكن أن يقبل بهذه احلالة الش��اذة في التمييز والتفرقة، 
فهناك حاجة تش��ريعية ملحة لتعديل القان��ون إلقرار هذا 
احلق على نحو تتحقق معه العدالة االجتماعية ألن الس��كن 
ح��ق أصيل ال ميكن لقضاء أن ينازع فيه فاألمر يس��تلزم 
التدخل السريع حلل هذه اإلشكالية..لذا نطالب باسم األمة.. 
إن كان العيب في التش��ريع فلتسارعوا مبعاجلته، وإن كان 
العيب في التفس��ير فلتقوموا على تصحيحه إلنصاف هذه 

الشريحة احملرومة.
 ***

تقدمت باقتراح للنائب مس��لم البراك وتلقيت وعدا منه 
بأن تتبناه كتلة العمل الش��عبي.. نصت مادته األولى »على 
أنه واستثناء من أحكام الفقرة األولى تقوم املؤسسة العامة 
للرعاية الس��كنية بتوفير املس��كن املالئم للكويتية العازبة 
واألرملة واملطلقة دون أوالد التي جتاوزت سن األربعني على 
أن يك��ون ذلك بصفة التملك« ويوم التصويت على القانون 

ستسقط األقنعة.
***

أشكر النائب مسلم البراك »ضمير األمة« واحملامي نواف 
الفزيع »محامي األمة« لدعمهما لقضايا املرأة وتلبيتهما دعوتي 
مما كان له األثر الطيب والفعال في إجناح الندوة اإلسكانية 
»سكن العازبة واألرملة واملطلقة دون أوالد بني احلق وواقع 
احلال«، كما أشكر النائب د.فيصل املسلم على مشاركته وإن 
كانت صدمتنا فيه كبيرة بخصوص رؤيته بش��أن الرعاية 

السكنية للفئات الثالث.. وأي عزاء للنساء يا د.فيصل.
 Walmudhaf4@hotmail.com

بقلم: وضحة أحمد جاسم املضف

الرسم بالكلمات

باسم األمة

وتر: وفد رسمي كويتي يشارك في مؤتمر 
الخدمات الحكومية اإللكترونية في سنغافورة

وتق���دمي اخلدم���ات للمجتمع 
وقطاع األعمال.

وبينت انه س���نكون هناك 
عدة زي���ارات ميداني���ة ألبرز 
املؤسسات والهيئات والوزارات 
الس���نغافورية ذات اخلب���رة 
والتجرب���ة املمي���زة في مجال 
اخلدمات االلكترونية مبا يتيح 
اكتساب خبرة عملية للمشاركة 
م���ن خالل احلوار واملناقش���ة 
العملي الكتس���اب  واالط���الع 
مهارات وخبرات قيمة للمساعدة 
على التخطيط السليم وتقدمي 

أفضل اخلدمات االلكترونية.
يذكر ان الوفد الكويتي يتكون 
من 70 مشاركا ميثلون مختلف 
اجله���ات احلكومي���ة كديوان 
اخلدمة املدنية والهيئة العامة 
للتعلي���م التطبيقي والتدريب 
والهيئة العامة لشؤون القصر 
اضافة الى مشاركني من وزارات 
اخلارجية والصحة والداخلية 
واملالية والش���ؤون واألوقاف 
والشؤون اإلس���المية والعدل 
والتربي���ة والتج���ارة ووزارة 
الدولة لش���ؤون مجلس األمة 
واإلدارة العامة للطيران املدني 
واجلهاز املركزي لتكنولوجيا 

املعلومات.
وسيشارك فيها ايضا الهيئة 
العام���ة للصناع���ة والديوان 
األميري والبنك املركزي واحلرس 
الوطني والهيئة العامة للبيئة 
واألمانة العامة لألوقاف وشركة 
مخابز الدقيق واملطاحن الكويتية 
ووزارة الكهرباء واملاء والفتوى 
والتش���ريع وديوان احملاسبة 
واملجلس األعل���ى للتخطيط 
والتنمي���ة ومكت���ب الش���هيد 
واملؤسس���ة العامة للتأمينات 
االجتماعي���ة وبرنام���ج إعادة 

الهيكلة والقوى العاملة.

أعلنت رئيسة مجلس ادارة 
ش���ركة نيوفونتيرز د.عروبة 
وتر عن مش���اركة وفد كويتي 
رفي���ع املس���توى ميثل جهات 
حكومية عدة في مؤمتر اخلدمات 
احلكومي���ة االلكتروني���ة في 

سنغافورة اليوم.
وأوضحت وتر في تصريح 
ل� »كونا« ان املؤمتر يهدف الى 
التعرف على جتربة احلكومة 
الس���نغافورية  اإللكتروني���ة 
وتطبيقاتها اضافة الى ش���رح 
اخلط���ط الرئيس���ية املختلفة 

لتكنولوجيا املعلومات.
ورأت ان هذا املؤمتر سيساعد 

املس���ؤولني ف���ي الكويت على 
معرفة كل ما هو جديد ومميز 
في مجال احلكومة االلكترونية 
لتقدمي خدمات الكترونية أفضل 

من أجل تعزيز التنمية.
واضاف���ت وت���ر ان املؤمتر 
س���يعمل على تطوير مهارات 
تعامالت احلكومة االلكترونية 
واالستفادة من تطوراتها لدى 
كبار القياديني في املؤسس���ات 
احلكومية ومديريهم املختصني 
الناجحة  ومقارنتها بالتجارب 
في سنغافورة واخلروج بأفضل 
احللول لكي يتمكنوا من تطبيق 
مفهوم احلكوم���ة االلكترونية 

للتعرف على تجربة الحكومة اإللكترونية السنغافورية

والخ��وان��ن��ا  النف�سنا  ن��ب��ارك  اأواًل: 

القطاع  خدمات  �سركة  يف  العاملني 

النقابة  جمل�س  بانتخاب  النفطي 

من  الغالية  الثقة  نيل  بعد  اجلديد 

الطعن  وتخطي  ال�سركة  يف  اخواننا 

الذي قدم �سدالنقابة مت بف�سل اهلل 

ح�سم املو�سوع ل�سالح جمل�س النقابة 

على  اآخر  دليل  اإال  هذا  وما  اجلديد 

ال�سرعية.

اخواننا  ونعاهدكم  اهلل  نعاهد  واإننا 

النفطي  القطاع  خدمات  �سركة  يف 

باأن نكون �سوتكم الذي اليتوقف عن 

الدفاع عن حقوقكم وحقوق اخواننا 

ال��ع��ام��ل��ني يف خم��ت��ل��ف االحت����ادات 

العمالية.

واملبدئي  الثابت  موقفنا  نوؤكد  ثانيًا: 

قانون  وه��و  املفل�سني  ق��ان��ون  جت��اه 

»اخل�سخ�سة« �سيئ الذكر والذي وافق 

االأمة  جمل�س  اأع�ساء  من  عدد  عليه 

لنا  �سوتًا  ليكونوا  انتخبناهم  الذين 

مل  ال�سديد-  اال���س��ف  وم��ع   - لكنهم 

الكادحة  الطبقة  حقوق  اإىل  ينظروا 

املطحونة من اأبناء ال�سعب الكويتي.

ثالثا: نعلن ت�سامننا مع احتاد عمال 

البرتول واالحتاد العام لنقابات عمال 

الكويت وجميع النقابات واالحتادات 

ال��ذي  ال��ق��ان��ون  لهذا  تت�سدى  التي 

البلد  لبيع  االأول  امل��ق��ام  يف  ي��ه��دف 

النفطي  القطاع  خ�سخ�سة  وخا�سة 

والوحيد  االأول  امل�سدر  يعترب  الذي 

ملجموعة  وبيعه  الوطني  القت�سادنا 

ال  الذين  واالنتهازيني  املتنفعني   من 

و�ستتحول  البلد،  اخلريلهذا  يريدون 

اإىل  امل�سوؤوم  القانون  هذا  مع  الكويت 

�سعب  مقابل  االأغ��ن��ي��اء  م��ن  حفنة 

نكون  ان  اب��داً  نر�سى  ول��ن  م�ستعبد 

فيه  اهلل  خلقنا  بلد  يف  م�ستعبدين 

احراراً.

على  وال����داين  القا�سي  ويح�سدنا 

العالقة املتميزة بني احلاكم واملحكوم 

- بف�سل اهلل-.

خدمات  �سركة  نقابة  ت��وؤك��د  راب��ع��ًا 

�ستت�سدى  ان��ه��ا  النفطي  ال��ق��ط��اع 

التي  القوانني  لكل  اع�سائها  بجميع 

العاملة  الطبقة  حقوق  من  تنتق�س 

والوقوف �سفًا واحداً �سد من يحاول 

العمالية  حقوقنا  م��ن  االنتقا�س 

الد�ستورية  االجراءات  كل  و�سنتخذ 

ونذكر  حقوقنا  بحفظ  الكفيلة 

نفذنا  كنقابة  اننا  واالعتزاز  بالفخر 

الكويت  ت��اري��خ  يف  اعت�سام  اط���ول 

متوا�سلة  اأيام   10 ملدة  ا�ستمر  والذي 

الذين  املوظفني  اخواننا  مع  بتعاون 

يف  مات�سبب  وهو  بتمثيلهم  نت�سرف 

�سل حركة ال�سركة ور�سوخها لتنفيذ 

بع�س املطالب العمالية العادلة ونعلن 

النقابات  اأوىل  من  نكون  �سوف  اننا 

التي �سوف تقف مع احتاد البرتول يف 

مطالبه امل�سروعة وكذلك االجراءات 

غري  العبث  هذا  لوقف  عليها  املتفق 

املربر يف ثروات الوطن.

اجمع  الكويتي  ال�سعب  نهنئ  واخرياً: 

يواف��ق  الذي  العمال  عيد  مبنا�سبة 

1 مايو من كل عام ويحتفل به العامل 

اج��م��ع ب��اق��رار امل��زي��د م��ن احل��ري��ات 

النقابية ودعم حقوق العمال وتوفري 

املنا�سبة  املعي�سية  الظروف  من  اأكرب 

لتحقيق املزيد من االنتاج.

الطبقة  حقوق  على  احلفاظ  يف  النقابي  الدور  باأهمية  منا  اميانًا 

فاإننا  العادلة  واملكت�سبات  احلقوق  من  باملزيد  واملطالبة  العاملة 

نوؤكد على عدد من الثوابت مع ت�سريفنا وتكليفنا بتمثيل اخواننا 

العاملني يف �سركة خدمات القطاع النفطي وهي:

رئي�س واأع�ساء نقابة العاملني ب�سركة خدمات القطاع النفطي

نقابة العاملني
 ب�سركة خدمات القطاع النفطي

ال.. للخ�سخ�سة

واملوؤمنون} ور�سوله  اعملوا ف�سريى اهلل عملكم  { وقل 

ال.. لبيع ثروات البلد

ب��ي�����������ان

�سدق اهلل العظيم


