
اقتصاد
االحد 22 مايو 2011

45
qualitykw60@hotmail.com السلة االقتصادية

د.وليد عبدالوهاب الحداد

أزمة البطالة..
 املشاكل واحللول )3-3(

بعد أن تناولنا في املقالتني السابقتني وضع البطالة 
في الكويت واملدعومة باإلحصائيات الرسمية 
وأسباب حدوث األزمة نتناول في هذه املقالة:

احللول املقترحة ألزمة البطالة:
1- وضوح األولويات:

من األهمية مبكان أن تكون األولويات واضحة 
جدا أمام أعيننا وان يتم التركيز عليها، وضياع 

البوصلة هي سبب عدم متكننا من استغالل أموال 
البترول منذ 50 عاما لبناء اقتصاد كويتي منتج 

يعطينا بديال للدخل النفطي، وأيضا بناء قوى 
عاملة منتجة وفاعلة وذات تعليم إيجابي وقادرة 

على حمل أعباء االقتصاد الكويتي وأيضا بناء 
قوانني صارمة حلماية العمالة الوطنية وإعطائها 

األولوية في مشاريعنا وفي أنفاقنا، وتعتبر 
اقتصادات العمالة أساسية في اقتصادات الدول 

املتقدمة ومعدل البطالة من شأنه أن يسقط 
حكومات وأن يربح أحزابا في االنتخابات، ولعل من 
املهم جدا أن تكون لدينا خطة قوى عاملة للسنوات 
العشر املقبلة وهذه اخلطة يفضل أن تصدر بقانون 

حتى تلزم املؤسسات احلكومية بالتنفيذ وتقوم 
أيضا مؤسساتنا التعليمية واجلامعات ببناء خططها 

التعليمية ونوعية اخلريجني واختصاصاتهم بناء 
على هذه اخلطة، ويفترض بخطة القوى العاملة 

أن تبنى بصورة علمية وعملية ومن واقع مشاكل 
العمالة في االقتصاد الكويتي، وليست خططا 

نظرية كالعادة تكتب وال تنفذ، وهنا دعوة لالخوة 
األعضاء في السلطة التشريعية بوقف التأزمي الذي 
ال يخدم االقتصاد واملجتمع الكويتي والتركيز على 

األولويات، ووقف التأزمي السياسي مؤقتا اللتقاط 
األنفاس ومراجعة النفس ووضع األولويات وهذا ال 

يعني مصادرة حق السلطة التشريعية من الرقابة 
ولكن املطلوب التركيز على األولويات.

2- محاربة الفساد:
ال تنمية مع فساد، وال تطور بجانب الفساد، 
فمحاربة الفساد أولوية قصوى، الكويت هذه 

السنة تقدمت مبدركات الفساد العاملية واحتلت 
املرتبة الـ 54 بعد أن كانت 66 السنة املاضية، ولكن 

من الواضح أنه ال توجد قرارات رئيسية حملاربة 
الفساد في احلكومة مثل إنشاء وحدات حملاربة 

الفساد أو هيئة عامة أو غيرها من القرارات التي 
تدل على جدية احلكومة في هذا اجلانب، ولعل 
أقوى لوبي فساد في الكويت هو لوبي العمالة 

الذي لم تتخذ بحقه أي قرارات رئيسية والشؤون 
طبعا حيلها في اجلمعيات التعاونية، أما العمالة 

فهذا القطاع ال ميس بسبب قوة هذا اللوبي بالرغم 
من وضوح األمور أمامهم، وتقف أيضا السلطة 

التشريعية أمام هذا اللوبي وال متسه، ولألسف هذا 
اللوبي هو سبب تشويه سمعة الكويت دوليا، وأمام 

إيقاف تطبيق القوانني، وقرارات مجلس الوزراء، 
وأمام معاناة الشباب الكويتي في إيجاد الوظائف، 
وسيكون مسؤوال أمام تدمير ثروات البلد، ولكن 
لألسف ال حياة ملن تنادي؟باختصار القضاء على 
لوبي فساد العمالة هو الطريق أمام القضاء على 

أزمة البطالة وتطبيق القوانني.
3 - تطبيق القوانني:

من صفات حكومتنا السلبية عدم تطبيقها للقوانني 
ووقوفها أمام الضغوطات السياسية واالقتصادية 
أمام تطبيق قوانني مهمة جدا وهي قانون العمالة 

وإنشاء هيئة العمالة، وقانون العمالة الوطنية، 
ونسب العمالة الوطنية في قرارات مجلس الوزراء، 
وسبب تعطل هذه القوانني لألسباب التي مت ذكرها 

آنفا هو تورط احلكومة بسبب عدم وجود نظام 
قيادات ورغبتها في تعيني قيادات موالية وهذا 
أمر مدمر لإلدارة العامة واملفروض أن املناصب 

القيادية تكون متاحة للجميع أمام ضوابط معلنة 
ونظم تقييم عادلة، وعموما ال عذر أمام تطبيق 

القوانني والقرارات ومسؤولية احلكومة كبيرة في 
هذا الباب؟

4- ربط جناح اخلطة التنموية مبدى قدرتها على 
توظيف العمالة الوطنية: 

تعتبر اخلطة التنموية اخلمسية أكبر إنفاق مير 
على الكويت حيث بلغ 36 مليار دينار مبا يعادل 

120 مليار دوالر، فال يعقل أن تنشأ هذه املشاريع 
الضخمة وعشرات الشركات العامة ومتر مرور 
الكرام أمام االستفادة من العمالة الوطنية، فأي 
مشروع يجب أن يوظف 10% عمالة وطنية على 
األقل والشركات العامة 50% من عمالتها وطنية، 

لألسف هذا التوجه مفقود في تطبيق اخلطة، سألت 
أحد العاملني في جلنة املناقصات املركزية، هل 

تطبق اللجنة نسب العمالة الوطنية على الشركات 
احمللية الفائزة بالعقود الضخمة التي أبرمت مثل 

300 مليون دينار، و150 مليون دينار وغيرها فقال 
هذا آخر شيء تهتم به جلنة املناقصات وال حول 

وال قوة باهلل؟
5- إلزام القطاع اخلاص بتطبيق القوانني:

تعتبر احلكومة هي املنفق األكبر في االقتصاد 
و80% من االقتصاد احمللي يعود لإلنفاق احلكومي، 

وتستطيع احلكومة هنا ربط اإلنفاق بتطبيق 
سياسات العمالة احمللية، فاألرقام املنشورة في هذه 

املقالة كما وصفها أحد املعلقني على املقالة مخيفة 
وهي كذلك فهل يعقل أن القطاع اخلاص يوظف 2 

مليون عامل غير كويتي أمام 60 ألف عامل كويتي، 
فهناك حلقة مفقودة أهمها هي إهمال احلكومة في 

تطبيق قراراتها وأيضا التساهل في اإلنفاق وأخيرا 
عدم وطنية هذا القطاع الذي ال تهمه إال مصلحته.

6- فتح التعيني بالبترول ووقف احتكار الوظائف:
يعتبر البترول أحد القطاعات الرئيسية للدخل 
واملفروض في هذا القطاع وحده أن يستوعب 

جميع العمالة الكويتية الفنية واإلدارية املتخصصة 
ولكن لألسف التطوير في هذا القطاع يتصف 
بالبطء واحتكار أقلية لهذا القطاع ومنع العمالة 
الكويتية من العمل في هذا القطاع، ويقول لي 

أحد القيادات السابقة في هذا القطاع أن العمالة 
احلقيقية الوطنية التي تدير هذا القطاع ال تتعدى 

3000 موظف وعامل، وهذا خطر جدا على أهم مادة 
أولية تزود امليزانية العامة، ولي جتربة مع قطاع 

التدريب في البترول حيث متنع الكفاءات الوطنية 
من التدريب في مؤسسة البترول بحجج واهية 

جدا! فاملطلوب تطوير هذه الصناعة معتمدة على 
العمالة الوطنية.

7- إعطاء القضاء الكويتي دورا رئيسيا في إنصاف 
العمالة الوطنية:

القضاء هو املالذ اآلمن للكويتيني املتصف بالنزاهة 
والعدالة، وهنا ميكن إنشاء جلنة قضائية للنظر 
في أمور البطالة والعمالة التي تظلم بسبب عدم 

تطبيق القوانني وتكون مقرها في مجلس الوزراء 
وقراراتها تكون نهائية وملزمة للقطاع اخلاص 

واحلكومي، ألن دخول العاملني في دهاليز قصر 
العدل واحملامني يجعلهم يحجمون عن التوجه إلى 

القضاء بسبب التكلفة املالية العالية للمحامني، فهذه 
اللجنة القضائية تكون مبثابة القضاء اإلداري أو 

القضاء العمالي للقضايا التي تقل تكلفتها عن 5000 
دينار، وبهذا نعطي القضاء دورا مهما في القضاء 

على أزمة البطالة في الكويت.
8- إنشاء صندوق للبطالة:

في جميع الدول املتقدمة توجد صناديق حكومية 
خاصة بالبطالة وأعتقد أنه آن األوان إلنشاء مثل 
هذا الصندوق في الكويت يكون مورده املالي من 
املخالفات التي توضع على القطاع اخلاص بسبب 

عدم التزامهم بنسب العمالة احمللية، ومن خالل 
التبرعات ومن خالل وضع رسوم على العمالة 
غير الكويتية لدعم هذا الصندوق عند دخولها 

وخروجها من الكويت، يكون دور هذا الصندوق 
إعطاء العاطلني راتب كامل إلى حني إيجاد وظيفة 

له.
9- وقف احلجز على السكن اخلاص للعاطلني:

من األهمية مبكان ملن يتقدم للبطالة وقف 
الديون واحلجز القضائي وغيره على العاطلني 

سواء للديون السكنية أو التجارية... من الناحية 
اإلنسانية وحفظ حلقوق هذه الفئة.

10- الدراسات حول وضع العمالة والبطالة:
من املهم تكثيف الدراسات والبحوث من مؤسساتنا 

العلمية حول هذا املوضوع، وقياس معدالت 
اإلنتاجية، وأسباب البطالة واحللول، فهناك قصور 

شديد في هذا اجلانب واملطلوب حتفيز الباحثني 
واملؤسسات العلمية لدراسة هذا اجلانب الهام في 

االقتصاد الكويتي.
 وختاما حلول مشكلة العمالة الكويتية مازالت 

في أيدينا قبل أن يفلت الزمام وتكبر كرة البطالة 
ومشكلة العمالة فال نستطيع حلها، فالسرعة في 
اتخاذ القرارات وتطبيق القوانني ومحاربة الفساد 

مهمة جدا، وهذه مسؤولية مجتمعية جلميع 
قطاعات املجتمع، باإلضافة إلى كونها مشكلة 

السلطة التنفيذية بالدرجة األولى، وكنت منذ مدة 
في زيارة إلى سنغافورة وفتحت الصحيفة اليومية 
فوجدت ثلث الصحيفة إعالنات لشغل وظائف، وأنا 

لي أمل يوما ما أن نصبح بهذا املستوى وتعطى 
العمالة الكويتية اخليار في اختيار الوظيفة التي 

تناسب مؤهالتهم وتخصصاتهم وخبراتهم وتعطى 
البدائل املناسبة لالختيار كما في سنغافورة، وهنا 

ميكن القول اننا قمنا بحل مشكلة البطالة في 
الكويت. 

لسرعة االستجابة ملتطلبات العمالء بشكل شامل وسريع

»بيتك«: فريق متخصص مبركز االتصال للرد 
على املكاملات الدولية خالل فصل الصيف

»برقان«: عروض حصرية حتى 31 يناير 2012 
لعمالء »البرمييير« وحاملي »فيزا بالتينيوم«

السفر ومنتجات أخرى استمرارا 
جلهود زيادة املبيعات وتعظيم 
الربحية وتق���دمي كل اخلدمات 
اليسر  املمكنة للعمالء مبنتهى 

والسهولة.

االلكتروني مم���ا يتيح للعمالء 
إضافة للمستفيدين التحويالت 
من حساباتهم املصرفية وتفعيلها 
إلى االتصال على  دون احلاجة 
مركز االتصال مما يوفر الوقت 

واجلهد.
وأضاف العبيد قائال: »نظرا 
لتزامن فترة الصيف واالجازات مع 
إيداع الرواتب اخلاصة بوزارتي 
التربية واألوق���اف، األمر الذي 
ميثل حتديا كبيرا إلدارة مركز 
االتصال حيث يتم استقبال أعداد 
كبيرة من اتصاالت السادة عمالء 
الوزارتني،  »بيتك« من موظفي 
األمر ال���ذي يتطلب العمل على 
تلبية طلباتهم واحتياجاتهم وفق 
املعايير العاملية جلودة اخلدمة 
دون املساس بحقوق جميع عمالء 
»بيتك« في احلصول على اخلدمة 
الس���ريعة واحملترفة من خالل 
ادارة مركز االتصال وبالتعاون 
مع القطاع التجاري سيتم التعامل 
مع أقساط موظفي وزارتي التربية 
واألوقاف خ���الل فترة الصيف، 
م���ن خالل توفي���ر موظفني من 
القطاع التجاري في إدارة مركز 
االتصال إلجناز هذه املعامالت أوال 
بأول دون أي تأخير وذلك بهدف 
االرتقاء مبستوى اخلدمة املقدمة 

جلميع عمالء »بيتك«.
وأكد على حرص مركز االتصال، 
الذي يعد واحدا من أفضل املراكز 
على مس���توى القطاع املصرفي 
اإلقليمي، على استمرار خدماته 
األخرى املتعلقة ببيع البطاقات 
املصرفية وخدمات التامني على 

اإلقامة في ڤلل منتجع صحارى 
كويت.

وفي هذا الصدد قالت رئيس 
مديري املصرفية الشخصية- مدير 
عام في بنك برقان منيرة املخيزمي: 
»تعكس ش���راكتنا م���ع منتجع 
صحارى كويت التزامنا املستمر 
نحو تقدمي مجموعة واسعة من 
املزايا واخلدمات املميزة التي تلبي 
كل احتياجات عمالئنا«. وكانت 
خدمات برمييير املصرفية قد مت 
إطالقها في الكويت س���نة 2007 
كجزء من إستراتيجية التواصل 
الفعال مع العمالء، ويحظى جميع 
عمالء خدمات برمييير املصرفية 
باهتمام خاص يتمثل في توفير 
مسؤولي خدمة مصرفية محترفني 
ومؤهلني يتواصلون مع العمالء 
بشكل شخصي ومباشر الطالعهم 
على أحدث العروض واملنتجات 
الت���ي تتواف���ق مع  واحلل���ول 

احتياجاتهم املالية واملصرفية.

 قال مدير إدارة مركز االتصال 
في بيت التمويل الكويتي )بيتك( 
مش���عل العبيد إن املركز يقدم 
لعمالئ���ه العديد م���ن اخلدمات 
خالل فترة الصيف اس���تمرارا 
ملجموعة متطورة من اخلدمات 
املصرفي���ة مبس���توى عال من 
التواصل مع  اجلودة لتعزي���ز 
العمالء وتقدمي املساعدة املطلوبة 
لهم على مدار الساعة خالل هذه 
الفترة كما هو احلال خالل العام، 
مؤكدا على إعطاء أولوية خاصة 
للمكاملات الدولية، من خالل منحها 
أولوية التحويل إلى مس���ؤولي 
خدمة العمالء دون احلاجة إلى 

وقوفها على فترة االنتظار.
وأوضح العبيد في تصريح 
صحافي أنه مت تش���كيل فريق 
متخصص للرد على هذه النوعية 
املكامل���ات للتعامل مع تلك  من 
املكامل���ات باجلودة والس���رعة 
املطلوب���ة وذلك إدراكا من إدارة 
مركز االتصال لطبيعة االتصاالت 
الدولية خاصة فيما يتعلق بتقدمي 
اخلدمات املباش���رة فيما يخص 
ضم���ان كفاءة وعم���ل بطاقات 
»بيتك« املختلف���ة وذلك تأكيدا 
لشعار بيتك األمان واالطمئنان 
حيث ح���رص بيتك على توفير 
كافة السبل املمكنة حتى يتمكن 
العميل من إدارة حساباته على 
مدار الس���اعة وذل���ك من خالل 
مرك���ز االتصال وكذل���ك املوقع 
االلكتروني، مشيرا إلى انه قد مت 
في وقت سابق تعديل آلية تفعيل 
املستفيدين من خالل موقع بيتك 

أعلن بنك برقان عن استمراره 
في تقدمي اخلصومات احلصرية 
على جميع اشتراكات العضوية 
واخلدمات عب���ر مرافق منتجع 
صحارى كوي���ت لعمالء خدمة 
»البرمييير« املصرفية وحاملي 
بطاقات فيزا بالتينيوم، مشيرا الى 
ان العرض املستمر جزء من جهود 
املبذول���ة لتزويد عمالئه  البنك 
بنطاق أوسع من اخلدمات الفريدة 
واملتمي���زة، حيث يس���تمر هذا 

العرض حتى 31 يناير 2012.
 ويحظى جميع عمالء خدمات 
»برمييير« املصرفية في بنك برقان 
بخصومات تبلغ 20% على جميع 
مرافق منتج���ع صحارى كويت 
والتي تضم اشتراكات العضوية 
وخدمات املنتجع، وحلاملي بطاقات 
ڤيزا بالتينيوم االئتمانية، فإنهم 
يحصلون أيضا على خصومات 
20% على كل االشتراكات واخلدمات 
إلى خص���م 15% على  باإلضافة 

مشعل العبيد

منيرة املخيزمي 

أعلنت قائمة التغيير التي فازت في االنتخابات 
األخيرة التي جرت في احتاد سماس���رة العقار، عن 
تشكيلة مجلس اإلدارة اجلديد لالحتاد، والتي ضمت: 
عبدالرحمن احلبيب رئيس���ا ملجلس إدارة االحتاد، 
وعبد احملس���ن محمد الزامل نائبا للرئيس، ووائل 
محمد السداح أمينا للصندوق، وثامر يعقوب السابج 
أمينا للس���ر، وعمر صالح الهويدي أمينا مس���اعدا 
للسر، باالضافة الى عضوية كل من محمد اجلحيل 

ومحمد الهاجري.
وبهذه املناس���بة، قال رئيس احتاد السماس���رة 
اجلديد ورئيس قائمة التغيير عبدالرحمن احلبيب 
أن احتاد السماسرة الذي شهد رياح التغيير بعد 9 
سنوات من سيطرة القائمة السابقة عليه، سيشهد 
مزيدا من االنفتاح في املرحلة املقبلة، حيث يستعد 
املجلس احلالي لفتح العديد من امللفات السابقة، وعلى 
رأسها قضايا االحتاد مع وزارة التجارة والصناعة، 
ومراجعة القرارات والقوانني األخيرة التي أصدرتها 
الوزارة واملتعلقة مبهنة السمسرة والتقييم العقاري 

بشكل خاص.
وأضاف احلبيب في تصريح صحافي أن أجندة 
االحتاد حتمل العدي���د من املواضيع املهمة التي من 
بينها معاجلة قضية س���حب دفاتر السماس���رة من 
قبل وزارة التجارة والصناعة، ومالحقة السماسرة 
الكويتيني والكويتيات الذين يقومون بتأجير دفاترهم 
للغير دون متابعة، وغيرها من القضايا واملش���اكل 

التي يعاني منها السمسار العقاري احمللي.

أعلنت شركة بروميديا العاملية لتنظيم املعارض 
واملؤمترات انها ستطلق مؤمتر ومعرض الكويت الثالث 
ألمن املعلومات واالتصاالت يوم 25 اجلاري، برعاية 
اجلهاز املركزي لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
وبهذه املناسبة، أوضحت مديرة املؤمتر نور املوسى 
أن املؤمت���ر اس���تقطب 
مش���اركات واسعة من 
املتخصص���ني ف���ي امن 
املعلومات وس���يناقش 
حزم���ة م���ن القضاي���ا 
املهمة في أمن املعلومات 
واالتصال وعلى رأسها 
أنظمة الشبكات والسرية 
واخلصوصية وسالمة 
واجلرائ���م  احملت���وى 
احلاسوبية واالتصاالت 
الالسلكية وإدارة املخاطر 
وأمن ش���بكة االنترنت 
ووسائل األمن التقنية إضافة إلى القوانني والتشريعات 
الالزمة لتنظيم امن املعلومات واالتصاالت، مشيرة 
الى ان الش���ركة ستنظم معرضا على هامش املؤمتر 
الس���تعراض أحدث ما توصلت إليه أجهزة السالمة 
التواصل  والشبكات واالنترنت والهواتف ووسائل 
الذكي والرقمي واالستش���ارات والتمويل وجميع ما 

يختص بوسائل أمن املعلومات ونظم االتصال 
وأشارت املوسى في تصريح صحافي إلى أن عمليات 
االحتيال االلكتروني باتت تشكل تهديدا لعمل الشركات 
واملؤسسات املالية العاملية، وهذا األمر ينسحب أيضا 
على الشركات والبنوك الكويتية التي تتحوط حاليا 
من عمليات القرصنة واالحتيال املالي، مبينة ان ابرز 
دلي���ل على ذلك التعميم الذي أص���دره بنك الكويت 
املركزي مؤخرا بشأن القلم الصيني السحري والذي 
حذر فيه البنوك من التحايل عبر هذا القلم، مشيرة 
إلى ان ه���ذه النوعية من األقالم أثارت مخاوف لدى 
بعض البنوك من اس���تخدامها في التحايل والنصب 
وحترير الش���يكات والتوقيع على العقود واألوراق 
الرس���مية، ألن هذه األحبار طيارة بعد اختفائها من 
األوراق الرسمية تصبح ال قيمة لها. وحيث انه باإلمكان 
وصول هذا النوع من األقالم للكويت، فيتعني عليكم 
مراعاة احليطة واحلذر واتخاذ كل اإلجراءات الالزمة 
للحيلولة دون اس���تخدام العمالء لهذه النوعية من 

األقالم درءا ألي مخاطر في هذا الشأن«
من جهة اخرى، قالت املوسى ان تنفيذ املشاريع 
التنموية الكبرى ضمن خطة التنمية سيعزز انفاق 
القطاع العام على تقنية املعلومات، وبحسب دراسة 
حديثة أجرتها ش���ركة أبحاث السوق »آر ان سي أو 
اس«، ف���ان االنفاق العاملي على أم���ن املعلومات قد 
يصل إلى 60 مليار دوالر، في ضوء التطور والنمو 
املتواصلني للتهديدات االلكترونية عبر االنترنت، كما 
تتوقع الدراسة منو قطاع أمن املعلومات في منطقة 
الشرق األوسط مبعدل 12% على مدار األعوام الثالثة 
املقبلة، نظرا إلقبال املؤسس���ات احلكومية واملالية 

على تبني أحدث احللول األمنية.

عمان: بدأت، أمس، أعمال مؤمتر االس���تثمار في 
الدول اإلسالمية الذي تنظمه الغرفة االسالمية للتجارة 
والصناعة بالتعاون مع غرفة جتارة األردن على هامش 
اجتماعات الغرفة االسالمية للتجارة والصناعة التي 

يستضيفها األردن.
 ويش���ارك م���ن الكويت في املؤمت���ر نائب امني 
الصن���دوق الفخري لغرفة جتارة وصناعة الكويت 
وليد الدبوس ومدير ادارة الصناعة والعمل في الغرفة 

محمود حمزة.
 وقال الدبوس في تصريح ل� »كونا« ان املؤمتر 
يه���دف الى فتح افاق جدي���دة للتعاون االقتصادي 
والتبادل التجاري واالستثماري بني الدول اإلسالمية، 
مؤك���دا أهمية املؤمتر في توفي���ر فرصة للتواصل 
التجاري وبناء الشراكات بني مجتمع األعمال واحلكومة 
واملجتم���ع املدني والبنوك واملؤسس���ات املالية في 
العالم اإلس���المي لتهيئة بيئة مواتية لنمو األعمال 

التجارية املستدامة.

نور املوسى

احلبيب رئيسًا الحتاد السماسرة 
والزامل نائبًا والسداح أمينًا 

للصندوق والسابج أمينًا للسر

»بروميديا« تطلق مؤمتر أمن 
املعلومات واالتصاالت 
الثالث في 25 اجلاري

الدبوس ممثاًل عن »الغرفة« 
مبؤمتر االستثمار في الدول 

اإلسالمية في األردن


