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المشاركون في ندوة »االجتماعيين«: إنشاء جهاز خاص للحفاظ على الوحدة الوطنية
أجمعوا على ضرورة تبني مشروع مجتمعي للخروج من األزمة في البالد

محمد الدالل وكوثر اجلوعان ود.ميمونة الصباح ويوسف اجلاسم وذكرى الرشيدي وأحمد الديني ود.عبداحملسن جمال ود.عبداحملسن املدعج خالل الندوة

تراجعا كبيرا في دولة املؤسسات. 
وقال الدالل ان هناك أش����كاليات 
كبيرة بني الس����لطتني التنفيذية 
والتشريعية ومن هذه اإلشكاليات 
ضعف مؤسسات املجتمع املدني فال 
توجد أي مؤسسة مجتمعية فعالة، 
مبينا انه نتيجة لهذا تراجع الكثير 
من العق����الء الذين لطاملا تدخلوا 
لتهدئة األم����ور عند أي أزمة متر 
أن الوضع اإلقليمي  بالبلد، الفتا 
عامل مؤثر على املجتمع الكويتي 

ايضا. 

انصهار المواطنة

ومن جانبه����ا قال����ت عميدة 
كلية اآلداب د.ميمونة الصباح ان 
الوحدة الوطني����ة تعني انصهار 
املواطنني جميعا مبختلف طوائفهم 
وانتماءاهم في قارب واحد يدور 
مع املصلحة الوطنية حيثما دارت 
وأينما سارت رافعني جميعا شعار 
املصلحة الوطنية العامة واحلرص 
عل����ى أداء الواجبات قبل املطالبة 
باحلقوق، داعني إلى جمع الشمل، 
مؤكدة أن الوحدة الوطنية ليست 
املناسبات  مجرد شعار يرفع في 
أو يستخدم غطاء ألخطاء بعضنا 
بحق الوطن واملجتمع، بل هي قناعة 
راسخة وأحاسيس ومشاعر صادقة 
بوجوب وحدتنا جميعا مبختلف 
طوائفن����ا وانتماءاتنا وال تفرقنا 
نوازع العصبية القبلية او الطائفية 

البغيضة. 
وأضافت أن الوحدة الوطنية 
تلخصت بعبارة قالها املغفور له 
الشيخ جابر األحمد طيب اهلل ثراه، 
»كلنا للكويت والكويت لنا« فكلنا 
للكويت تعني ما نقدمه متوحدين 
من والء وعطاء وتضحيات لوطننا 
احلبيب فحني توضع األولويات 
موضع الترتيب يأتي الوطن في 
املقدمة، وحني يأتي الوطن يكون 
الوالء سيد املشاعر والصدق سيد 
القول وحني يكون الصدق تأتي 
احلقائق مجردة حتى من غاللة 
املجاملة وديبلوماس���ية الطرح، 
موضحة أن الوطن الغالي يتعرض 
لتحدي���ات ومخاط���ر كبيرة في 
الداخل واخلارج وهذه التحديات 
وتل���ك املخاطر تف���رض علينا 
كمواطنني موالي���ني ومخلصني 
لوطننا احلبيب وأميرنا ونظام 
حكمنا أن نقدم أغلى التضحيات 
في س���بيل احلفاظ على الوطن 
وأمنه واس���تقراره وتقدمه، وان 
نقوم بواجبنا الوطني في مجابهة 
التحدي���ات والتص���دي لها بكل 
إمكاناتنا بتبؤو دورنا الوطني.

كما ح����ددت اجلوعان بعض 
القوى  النق����اط املطلوب����ة م����ن 
الندوات  الوطنية كعدم استمرار 
خارج السقف القانوني، وتوجهت 
إلى كتلة »إال الدستور« بضرورة 
االلتزام بتنفيذ جميع بنود الدستور 

وااللتزام بالعمل الدميوقراطي.

البلد في خطر

ثم كان����ت كلمة احملامي محمد 
ال����دالل التي قال فيها ان البلد في 
خط����ر كبير حيث ان����ه ال توجد 
أي مش����اريع ملعاجلة أي نوع من 
األخطار احمليطة بنا س����واء من 
السلطات التنفيذية والتشريعية 
أو من مؤسس����ات املجتمع املدني 
وهذا الغياب هو خطر على دولة 
املواطنة مما يجعل املواطن الكويتي 
يخاف من املستقبل فال توجد أي 
مشكلة في اجلانب الشرعي أو حتى 
في القيم املشتركة ولكن املشكلة 
ف����ي النفوس وفي ع����دم تطبيق 
النص����وص والتعامل مع اللوائح 
والقوانني، قائال اإلشكالية مرتبطة 
منذ سنوات بالواقع السياسي غير 
املستقر بسبب اخلالفات املوجودة 
داخل األسرة احلاكمة مما يؤثر على 
األداء احلكومي والوضع السياسي 
ف����ي إدارة الدولة مما يدفع بعض 
األطراف واملتنفذين للعب بالنار.

وأضاف الدالل أن القبائل لهم 
تأثير كبير في العملية االنتخابية 
وكذلك الشيعة واملجاميع األخرى 
فكل ه����ذه الطوائف هي جزء من 
العملية السياسية وهذا يؤدي إلى 
ضعف السلطة وانتشار الفئوية 
والطائفية والقبائلية ما يس����بب 

متى يعترفون بأخطائهم

فيما قالت الناشطة السياسية 
كوثر اجلوعان ان اجلميع يبحر 
على سفينة واحدة إما تنجو مبن 
عليها واما تغرق بهم وأن الهدف 
واحد هو أن ترسو هذه السفينة 

بأمان.
وتساءلت اجلوعان في كلمتها 
عن أسباب ضرب بعض أبناء هذا 
الوط����ن بخاصرته والطمع مباله 
قائلة ان اجلميع مس����ؤول ولكن 

متى يعترفون بأخطائهم؟
وقال����ت ان الوح����دة الوطنية 
ممارسة وسلوك وكيفية تعايش 
م����ع بعضنا البعض ونحتاج إلى 
اس����تقرار نفس����ي لم يتحقق إال 
بالش����فافية للحفاظ على الوحدة 
الوطني����ة وعليه فإن����ه مطلوب 
من احلكومة دراس����ة األسباب ملا 
القانون  حدث وتالفيها وتطبيق 
وااللتزام بالدستور، ووقف احلمالت 
اإلعالمية والعمل على نشر الثقافة 
الدميوقراطية وحتديث املجتمع 
دميوقراطي����ا ووض����ع برنام����ج 

إصالحي شامل.

القبلي الذي م����ر على البالد منذ 
زمن مشددا على اإلثارات والنعرات 
الطائفية واملذهبية احلاصلة والتي 

يجب التصدي لها.
وأك����د أن الوحدة الوطنية لن 
تتحقق إال بحراك سياسي يقوده 
املخلصون في البلد من أجل تبيني 

هذا املخاض اخلطير.
من ناحيته أشار د.عبداحملسن 
جمال إلى قوة الوحدة الوطنية في 
الكويت وأنها كلمة الس����واء التي 
يجب التمس����ك بها قائال: ينطبق 
عل����ى الكويت مقول����ة »أدخلوها 
بسالم آمنني« وذلك ألنها منوذج 
يحتذى من حيث املصادر النفطية 
وحرية التعبير ومتتع املتقاعدين 
بأفضل تقاعد في العالم وغيرها من 
امليزات ولكن لألسف يغيب احلس 
الكويت وأصبحت  السياسي عن 
ال� 50 دينارا وفرصة النجاح في 
االنتخابات التالية هي أوسع افق 
ويتم استخدام احلرية واألدوات 
الدستورية بطريقة خاطئة. وقال 
انه يجب النظر إلى اإلقليم لندرك 

ماذا لدينا من وحدة وطنية. 

بالنقيض ويجعله يريد االنتقام أو 
حتى االنتصار لنفسه.

وتابعت أن البالد تواجه أزمة 
وهي أزمة مؤقت����ة جاءت نتيجة 
ممارسات خاطئة ومن أبرز مظاهرها 
التطرف القبلي والطائفي وتصب 

في صالح بعض املتنفذين.
غير أن هناك طائفة من املواطنني 
متمسكة بالوحدة الوطنية وال متيز 
بني املواطنني لذلك املشكلة ال تكمن 
في هذه الطائفة بل تكمن في الغطاء 
السياسي وهي الطائفة األكثر بروزا 

في املجتمع.

أوبئة سياسية

امل����ؤرخ  ث����م كان����ت كلم����ة 
د.عبداحملسن املدعج الذي قال ان 
البلد لن يهدأ من دون وحدة وطنية 
بل سيصاب بأوبئة سياسية هو في 
غنى عنها، وقال أن الوحدة الوطنية 
اآلن ف����ي ذروة تصدعها الس����يما 
مع وج����ود من يريد لهذا املجتمع 
أن يتمزق كنس����يج اجتماعي من 
أجل مصالح ضيقة جدا يتعارض 

وجودها مع الوحدة الوطنية.
وتناول املدعج تاريخ التعصب 

احملاصصة وإلى فرض أوهام حول 
احللول الطائفية للمشاكل ما يفتح 
الباب أمام مخاط����ر جديدة تهدد 

السلم األهلي.

تهديد الوحدة الوطنية

من جانبها قالت احملامية ذكرى 
الرش����يدي انه يجب التصدي ملا 
يحدث في الكويت من تهديد للوحدة 
الوطنية ما يلزم احلكماء النظر في 
هذا املوضوع واإلتفاق على كيفية 
مواجهة ه����ذا اخلطر الذي يحدق 

بالنسيج الكويتي.
واعتبرت الرشيدي أن الوحدة 
التالح����م والتالؤم  الوطنية هي 
العدال����ة هي  الن����اس وأن  ب����ني 
أساس اإلحس����اس باالنتماء بني 
أفراد املجتمع، وأن هذا الش����عور 
باالنتماء ال يتحق����ق إال بتحقيق 

العدالة االجتماعية.
وأكدت الرشيدي على ضرورة 
احلرص على القانون والتمس����ك 
بالدس����تور كما يجب إعالء كلمة 
القانون ليحكم سلوك الفرد وبذلك 
يتحقق أساس العدالة وذلك ألن عدم 
إحساس املواطن بالعدالة قد يشعره 

إفشاء اللغة املتوحشة، وأحسنوا 
إضاعة فرص التنمية وقد تصدعت 

القيم وزادت اخلالفات.

مفهوم فضفاض

م����ن جانب����ه اعتب����ر الكاتب 
الصحافي أحمد الديني أن مفهوم 
الوحدة الوطنية ملتبس وفضفاض 
على الرغم من أنه يبدو ملموسا، 
ولكن كي يصبح ملموس����ا يجب 
احلفاظ على مفهوم النسيج الوطني 
ف����ي إط����ار املواطنة  االجتماعي 
الدستورية املتساوية، وأن نكون 

مواطنني أحرارا.
وال يجب أن يقوم هذا املفهوم 
على احملاصصة املناطقية والفئوية، 
لذل����ك يج����ب أن تك����ون الهوية 
»الكويتية« الكبرى هي األساس.

غي����ر أن هذا املفه����وم، وتابع 
الدي����ني قائ����ال: قد تع����رض في 
الس����نوات األخيرة إلى محاوالت 
تأجيج ومتزي����ق متعمد بدءا من 
التعامل اخلاطئ مع قضية التأبني 
وما ترتب عليها بعد ذلك وإثارة 
قضية املزدوجني ما أدى إلى متزيق 
النسيج االجتماعي وتغليب الهوية 

الصغرى على الهوية الكبرى.
وأضاف الديني أن هذا األمر يعود 
إلى سببني األول هو التراجع عن 
الدولة احلديثة، واآلخر  مشروع 
هو أن هناك فئات حتاول استخدام 
هذا التمزيق إلحكام سيطرتها على 

املجتمع والتحكم فيه.
وأش����ار الدي����ني إل����ى مخاطر 
التصدع احلاصل الذي س����يمزق 
الذي سيكون على  املجتمع األمر 
حس����اب املواطنة ما ي����ؤدي إلى 

رندى مرعي
أكد املشاركون في ندوة »نحو 
الوح����دة الوطني����ة... تعالوا إلى 
التي نظمتها رابطة  كلمة سواء« 
االجتماعي����ني في فندق الس����فير 
العدالة وتطبيق  ضرورة سيادة 
القانون والتع����اون على حماية 
الوحدة الوطنية التي متيزت بها 

الكويت منذ زمن بعيد.
وأجمع����وا على ضرورة تبني 
مش����روع مجتمعي للخروج من 
املأزق الذي متر به البالد ويجب 
أن تكون هناك مبادرة من الشعب 
والسلطات من خالل إنشاء جهاز 

للوحدة الوطنية.
بداية ألقى رئيس مجلس إدارة 
رابط����ة االجتماعيني عبدالرحمن 
التوحيد كلمة أكد فيها ان الرابطة 
تستهدف من خالل عنوان الندوة 
التركي����ز على كل م����ا يجمع أهل 
الكوي����ت من قي����م وأواصر ونبذ 
ما يفرقهم من هواجس وظنون، 
واس����تخالص العبر مما مر على 
الب����الد من ظروف كان����ت وليدة 

حلظتها.
وقال التوحيد ان بادية الكويت 
هم خ����ط دفاعها األول وحاضرها 
هم س����ورها وان تعددت طوائفها 
فربنا جميعا واحد، وال يخفى دور 
السلطتني التشريعية والتنفيذية 
في دفع عجل����ة التقدم والتنمية، 
وان جتنب تداخلهما أمر مرغوب 
في����ه، كم����ا نوص����ى بالتع����اون 
والتشاور املوس����ع حلكماء البلد 
واحلرص على مصلحتها للعمل 
املواطنني على  على جمع ش����مل 
اإلميان املطل����ق مبصلحة الوطن 
الوعي بقضاياه  العليا وترسيخ 
وترجمة مشاعر االنتماء والوالء له 
لدى أبنائه لإلحساس باملسؤولية، 
وإرشادهم لدورهم في دفع عجلة 
التنمية والدفاع عن امنه، مشيرا 
إلى تأصيل قي����م املجتمع وإيثار 
وقبول الرأي اآلخر وتعزيز دور 
املؤسس����ات الرس����مية واملجتمع 
املدني في التوعية بقضايا الكويت 

املختلفة.
تلتها كلمة ملدير الندوة اإلعالمي 
يوسف اجلاسم تساءل فيها عما 
إذا كان قد آن األوان لهذا البلد أن 
يطمئن بعد كل م����ا مر عليه من 
معاناة خالل فترة االحتالل وبعده، 
فاليوم وبعد مرور عقدين من الزمن 
التزال الصراعات والصدامات تفتعل 
وال����كل يظن أن����ه ميتلك صكوك 

الوطنية دون سواه.
وتابع اجلاسم أنه منذ 20 عاما 
وحتى اليوم جنح الكويتيون في 

خالل مداخلتها في الندوة اكدت عضوة مجلس االمة د.سلوى 
اجلسار ان مسؤولية اختالل الوحدة الوطنية تقع على عاتق 
اجلميع وهي مس���ؤولية اجتماعي���ة وقالت ان هناك خلال في 

املواطنة وخطورة في ممارسة هذا املفهوم.
واش���ارت الى ان املجلس عاش في اآلونة االخيرة جلسات 

صاخبة جدا ال يوجد فيها العمل النوعي وال العمل السياسي 
واحلل���ول مطلوبة اآلن خاصة ان بع���ض النواب بحاجة ألن 

يوجه إليهم استجواب وطني واجتماعي.
وقالت إننا اليوم بحاجة الى مشروع وطني يطرح من قبل 

مجلس الوزراء ويعمل به على املدى الطويل.

سلوى الجسار: نحتاج لمشروع وطني نعمل به على المدى الطويل

يوسف: نظام الكفيل يؤثر سلبًا على سمعة 
الكويت ويجب إلغاؤه في أقرب وقت

رعاية األحداث استعدت الختبارات الفصل األول

وبني احلكومة، والى استجوابات 
وتهديدات متبادلة، كما هو احلال 
بالنسبة لكل القضايا التي تناقش 
داخل املجلس، األمر الذي من شأنه 
أن يؤخر اص���دار القانون ألمد ال 
يس���تطيع احد التكهن به. وبعد 
اصدار القانون سيحتاج انشاء هذه 
الهيئة الى وقت قد يطول لسنوات 
عديدة إلى حني تأمني املكان املالئم، 
املباني اخلاصة، وايجاد  وانشاء 
التجهيزات واملعدات واملفروشات 
الالزمة، وتأم���ني املوظفني الذين 
سيعملون في هذه الهيئة، وغير 
ذلك م���ن األمور، وفي هذه االثناء 
يستمر نظام الكفيل بإلقاء اعبائه 
اخلانقة وتبعاته السلبية السيئة 
على الكويت وشعبها وعلى العمالة 

الوافدة اليها على حد سواء.
واض���اف انن���ا ام���ام مرحلة 
مفصلي���ة حادة في ه���ذا املجال، 
فالعالم لن يكون بامكانه االنتظار 
طويال مغمض العينني عما يجري 
انتهاكات للحقوق االنسانية  من 
واالجتماعية لهذه الفئة العمالية 
الدولية لن  الواسعة، واملنظمات 
تس���كت عما يجري من مخالفات 
التفاقياته���ا والع���راف ومبادئ 
الدميوقراطية والعامة،  احلريات 
واالحتاد العام لعمال الكويت لن 
يكون الشاهد الصامت عما يجري 
من ظل���م واضطهاد للعمالة التي 
ميثلها، والتي التزم بالدفاع عنها 
اتفاقيات  مبوجب دستوره، وفي 
التعاون التي وقعها مع املنظمات 
النقابية في عدد من البلدان التي 
لديها جالي���ات كبيرة عاملة على 

ارض الكويت.

من���ه ذر الرماد في العيون، حيث 
انن���ا حتى اآلن لم ن���ر اي اجراء 
جاد في هذا االجتاه. فعلى الرغم 
م���ن تصريحات وزير الش���ؤون 
االجتماعية والعمل بأن نظام الكفيل 
سيلغى في شهر فبراير القادم، ها 
نحن على مشارف شهر فبراير ولم 
نلمس اي بادرة تشير إلى جدية هذا 
الكالم. وقال: مع ان قانون العمل 
في القطاع األهلي رقم 2010/6 قد 
وضع األسس التشريعية للسير 
في هذا الطريق، والسيما من خالل 
ما نصت عليه املادة التاسعة بشأن 
انشاء الهيئة العامة للعمالة خالل 
مدة سنة من تاريخ صدور القانون، 
فقد انتهت السنة ولم تبرز اي بارقة 
أمل حتمل عل���ى التفاؤل. وحتى 
لو سلمنا جدال بأن الهيئة العامة 
للعمالة ستؤس���س اللغاء نظام 
الكفيل، فإن انش���اءها يحتاج الى 
قانون خاص، وهذا يحتاج بدوره 
إلى نقاشات وخالفات وصراعات 
حادة داخل مجل���س األمة وبينه 

أكد سكرتير عام االحتاد العام 
الكوي���ت ورئيس مكتب  لعمال  
العمال���ة الواف���دة عبدالرحم���ن 
يوسف، ان االحتاد العام يتمسك 
مبطلبه جلهة الغاء نظام الكفيل 
املعمول به في الكويت الغاء بائنا، 
ملا لهذا النظام من مساوئ كبيرة 
على صورة وس���معة الكويت في 
احملافل الدولية، ومن آثار سلبية 
شديدة الوطأة على العمالة الوافدة 
العامل���ة في هذا البل���د. واضاف 
يوسف في تصريح ادلى به على 
أثر انتهاء ورشة العمل التي نظمتها 
منظمة الهجرة العاملية حول نظام 
الكفيل، ان هذا النظام ال يتعارض 
فحسب مع شريعة حقوق اإلنسان 
واالعراف واالتفاقيات الدولية ومع 
العامة والدميوقراطية،  احلريات 
وامنا يتع���ارض ايضا مع اعراف 
واخالقيات وتقاليد شعبنا الكويتي 
الس���محة والكرمية التي تشجب 
الظلم واالستبداد وتقييد حريات 
الناس واستعباد اآلخرين وسلب 
مالهم بصورة غير قانونية. ولو 
عرف هذا الشعب ان نظام الكفيل 
سيؤدي به في يوم من االيام الى 
هذه الصورة والسمعة السيئة امام 
العالم ملا اقدم على العمل به حتت 

اي ظرف من الظروف.
وقال يوسف ان وزارة الشؤون 
االجتماعية والعمل تبدو من خالل 
عرضه���ا الذي قدمته في ورش���ة 
العمل انها الت���زال تتعاطى فيما 
يتعلق مبوضوع الغاء نظام الكفيل 
بنفس النهج السابق، اي ال طبنا 
وال غدى الشر، وكل ما يقال حول 
هذا املوضوع ما هو اال كالم الهدف 

بشرى شعبان
أعلن مدير ادارة رعاية األحداث بوزارة الشؤون 
عبداللطيف السنان ان االدارة ممثلة في اجلهاز الفني 
من اخصائيني ومدرسني في االدارة استعدت المتحانات 
الفصل الدراسي األول لنزالء األحداث لصفوف النقل 
املتوس����ط والثانوي لهذا العام بالتعاون مع وزارة 
التربية، وأوضح الس����نان خالل تصريح صحافي 
ان اجلهاز الفني العامل في مؤسس����ات األحداث قام 

بتوزيع جداول االختب����ارات على النزالء بالتعاون 
مع وزارة التربية لتمكني النزالء من اداء امتحاناتهم 

للفصل الدراسي بكل يسر وراحة.
ولف����ت الى ان اع����داد النزالء الذين س����يؤدون 
االمتحانات لهذا الفصل اربعة عشر نزيال: )4 نزيالت 
بدار الرعاية االجتماعية للفتيات � 4 نزالء بدار التقومي 
االجتماعي � 4 نزالء بدار الرعاية االجتماعية للفتيان 

� نزيالن بدار الضيافة االجتماعية للفتيان(.

عبدالرحمن يوسف

الكندري: 15 مليون وافد يعملون في دول الخليج

بشرى شعبان
اكد وكيل وزارة الشؤون محمد الكندري 
ان تنظيم املؤمترات والندوات حول حقوق 
العمال واصحاب العمل يترك آثارا ايجابية 
في تطور العالقة بني الطرفني، وقال في 
كلمة القاها خالل اختتام ورش���ة العمل 
التي نظمته���ا منظمة الهجرة الدولية ان 
تواجد 15 مليون عامل وافد في دول اخلليج 
يس���تدعي اقامة الندوات وورش العمل 
الضافة املزيد من احللول حول مشكالت 
اصحاب العمل والعمال، واعتبر ان ورشة 
»نظام الكفيل الفرص والتحديات« التي 
اقامتها منظمة الهجرة الدولية بالتعاون 
مع السفارة الهولندية لدى البالد وبرعاية 
من وزير الش���ؤون وغيرها من الندوات 
واملؤمترات حول حق���وق العمال مفيدة 
الصحاب القرار الذين من خالل مشاركتهم 
النظر  الى وجهات  نستطيع االس���تماع 
املختلف���ة، معربا عن امل���ه في ان تترك 
مثل هذه الندوات االثر الطيب على العالقة 
بني العمال واصحاب العمل مبا يصب في 

مصلحة اجلانبني.
وتوجه بالش���كر الى املنظمة الدولية 
للهجرة ممثلة برئيسة مكتب الكويت اميان 
عريقات عل���ى اقامتها ملثل هذه الدورات 

بالتعاون مع سفارة هولندا ووزارة الشؤون 
االجتماعية والعمل.

من جهته ش���كر مدي���ر ادارة العمالة 
املنزلي���ة في االدارة العام���ة للهجرة في 
وزارة الداخلي���ة العمي���د عبداهلل العلي 
رئيس���ة مكتب املنظمة الدولية للهجرة 
في الكويت امي���ان عريقات على اجلهود 
املثمرة التي تقوم بها والش���كر موصول 
الى السفارة الهولندية في الكويت والتي 
ترعى هذه املؤمترات، مشيرا الى ان املنظمة 
الدولية للهجرة تهدف من خالل اقامة مثل 
هذه الورش والدورات التدريبية الى دعم 
وتعزيز قدرات الكويت واملس���اهمة في 
تأهيل الكوادر الكويتية مبا يتماشى مع 

املعايير الدولية.
واردف قائال ان هذه الورشة كغيرها 
تعزز عالقات الكوي���ت مع دول اخلليج 
حيث يتم تبادل املقترحات واآلراء اخلاصة 
بالعمالة الوافدة وتعمل ايضا على تأهيل 
الضباط على ايدي خبراء دوليني، مشيرا 
الى ان الشهر اجلاري سيشهد اقامة دورة 
تدريبية لضباط الش���رطة حول حقوق 
االنسان والعمالة املتعاقدة والتي ستكون 
حتت رعاية وكيل وزارة الداخلية املساعد 
لشؤون التعليم والتدريب الفريق الشيخ 

احمد النواف.
موضحا ان العام املاضي ش���هد اقامة 
8 دورات اقامتها منظمة الهجرة الدولية 
وملسنا من خاللها مدى االفادة لدى املتدربني، 
مش���يرا الى تواجد رئيسة مكتب منظمة 
الهجرة في الكويت اميان عريقات الدائم 
الى جانب الكويت الظهارها بصورتها التي 
تس���تحقها وتغيير الصورة لدى الدول 
اخلارجية من خالل نقلها للواقع الكويتي 

احلي الى العالم اخلارجي.
الوف���ود اخلليجية  بدوره قال ممثل 
املش���اركة، وكيل وزارة العمل االماراتي 
حميد الدمياسي ان موضوع نظام الكفيل 
مهم جدا وحساس، مشيدا باملنهج الذي 
تتبعه منظمة الهجرة الدولية من خالل 
العمل على تطوير آليات تستهدف احلوار 
ولي���س االمالءات مبا يفت���ح املجال امام 
الش���ركاء ليتحاوروا، مشددا على ان اي 
تطوير لنظام الكفي���ل البد ان يكون من 
خالل مصاحلنا الوطنية، وبالتالي فان اي 

حلول يجب ان تكون في هذا االجتاه.
واضاف ان الكفيل هو الراعي واحلامي 
والضام���ن وامامنا فرص���ة للتأكيد على 
مس���ؤوليات اصحاب العمل وتش���جيع 
امللتزمني ووضع اجل���زاءات للمخالفني، 

مش���ددا على وجود فرص لتطوير نظام 
الكفيل وفي الوقت نفس���ه هناك مخاطر 
من حتويل الكفيل الى متربح، ومبينا ان 
احلل ليس بتغيير الكلمات واملصطلحات 
وامنا في التخلص من املش���كلة املتمثلة 
في عدم تنفيذ القانون، حيث يكمن احلل 
احلقيقي في ان تكون املرجعية االساسية 
هي عالقة العمل، كاشفا عن ان االصالحات 

اجلديدة كفيلة بهذا االمر.
وخت���م بالتأكيد على ان نظام الكفيل 
لي���س بدعة خليجية امن���ا له مرجعيته 
حول العال���م، معتبرا اننا في حاجة الى 
منظوم���ة تبني التش���ريعات التي تفعل 

ايجابيات النظام.
العلي  من املش���اركني حتدث جاب���ر 
معربا عن س���عادته للمش���اركة في مثل 
هذه الورشة التفاعلية والتي اظهرت ان 
االجتماعات اخلليجية ليس���ت للتعارف 
فقط كما يشاع خصوصا في ظل وجهات 
نظر متعددة جتتمع عل���ى هدف واحد، 
موضحا ان مسؤولية العمالة الوافدة ال 
تقع على الدول املضيفة بقدر ما تتحمل 
الدول املرسلة للعمالة اجلزء الكبير منها 
خصوصا في ظل املشاكل التي تصدرها 

مع عمالتها.

خالل اختتام ورشة عمل »نظام الكفيل الفرص والتحديات«

محمد الكندري مع املشاركني في ورشة العمل


