
في حتقيق لـ »األنباء« قبيل مناقشته وإقراره في دور االنعقاد احلالي في مجلس األمة

مواطنون: »البديل« نهج حكومي يضر باملواطن
موظف من دون بحث ميداني، 
وما قيل عن توفير 1.5 مليار 
دينار، من دون أي دراسات، 

مبثابة حديث مرسل.
وتساءل الشمري: »هل 
ستكون هناك ضمانة لعدم 
االحتج���اج على البديل في 
إقراره؟ والس���يما أن  حال 
القطاع الطبي أقر له زيادات 
مالية له في 2007، معتبرا 
أن قياس السلم الوظيفي في 
األجور على أصحاب الوظيفة 
الواحدة األعلى في الوزارات، 
وربط املكافأة بنظام التقييم 
والزيادة بأسعار التضخم 
بنسب غير منطقية جميعها 
تدخ���ل ف���ي إط���ار مثالب 

املشروع.

مهنة إنسانية

من جانبه، رفض الطبيب 
د.حسن العنزي مشروع البديل 
االستراتيجي ألنه ال ينصف 
حق الطبيب، مش���يرا إلى أن 
مهنة الطب مهنة إنس���انية 
العمل  وشاقة وعدد ساعات 
يضاهي عدد س���اعات عمل 
أي وظيفة أخرى، ناهيك عن 
طبيعة عمل الطبيب وتعرضه 
العمل  للع���دوى وس���اعات 
املتواصلة واحلضور في غير 
أوقات العمل الرسمية، مبينا 
أن قلة عدد األطباء يحمل أي 
طبيب أعباء إضافية ناهيك 
عن انعدام احلياة االجتماعية 
لكثير م���ن األطب���اء خارج 
املستش���فى نظرا النشغاله 

بأعباء هذه الوظيفة.

 هجرة األطباء

العنزي: »من باب  وقال 
األولى زيادة مرتبات األطباء 
منعا لهجرة الكثير منهم إلى 
دول خليجية أخرى ذات دخل 
أعلى، معتبرا احملافظة على 
الكوادر الطبية أهم من أي 
مشروع آخر، خصوصا ان 
الدولة تصرف مبالغ طائلة 
لذا  على الصحة والطبابة، 
اعتق���د أن افضل مش���روع 
القطاع  هو كيفية تنمي���ة 
العاملني  الصحي وتطوير 
فيها من أجل تقدمي خدمات 
عالية املستوى للمواطنني 

واملقيمني.

مخالف للدستور

ب���دوره، ق���ال م.عم���اد 
الفيل���كاوي وهو يعمل في 
وزارة التربية إن مش���روع 
البديل االستراتيجي سيحول 
العامل���ني ف���ي الدولة إلى 
طبقتني، وسيؤدي بالتالي 
إلى اختالف في سلم الرواتب 
والب���دالت، وه���ذا يخالف 
الدس���تور من حيث حقوق 

املواطنني.
وأشار الفيلكاوي إلى أن 
الطبق���ة العاملة تطمح الى 
العدل واملساواة، واملطالبة 
بتوحيد األساسي خلريجي 
الكيان على مستوى  نفس 
جميع القطاعات، وان تكون 
هناك بدالت متيز العاملني في 
بيئة العمل اخلطرة واألجواء 

السيئة واألماكن النائية.
وأوض���ح أن هناك جهات 
ل���ن يطب���ق عليه���ا البديل 
القطاع  االس���تراتيجي وهي 
العس���كري والنيابة وسلك 
القضاء وديوان احملاس���بة 
ومجل���س األم���ة، أم���ا باقي 
القطاعات في الدولة بأكملها 
فس���وف يتم تطبيق البديل 
االستراتيجي عليها مبا فيها 
القط���اع النفط���ي، مؤكدا أن 
املعادلة صعبة وس���يواجه 
البديل عاصفة من االنتقادات 
والرفض في حال إقراره بهذا 

الشكل.

القانون، وس���يكون راتبه 
وبدالته أقل بكثير من األطباء 
القدامى، مؤكدا أن األمر لن 
يتوقف عند هذا احلد، لكن 
ذلك التأثير سيمتد بني انتقال 
األطباء »القدامى واملعينني 
اجل���دد« م���ن تصنيف إلى 
تصنيف أعلى، مؤكدا أن هذا 
األمر سيصنع متايزا كبيرا 
بني األطباء الذين سيتقاضون 

أجورا مختلفة.
أنه  الش���مري  واعتب���ر 
البديل  إق���رار  ف���ي ح���ال 
االستراتيجي، أيضا، سيتأثر 
الطبيب وقت تقاعده، على 
اعتبار أن البديل االستراتيجي 
سيخفض الراتب األساسي، 
وسيتقاعد املوظف احلكومي 
عل���ى الرات���ب األساس���ي 

املخفض.

مثالب

ولف���ت إل���ى أن هن���اك 
مجموعة من املثالب وردت 
في املشروع ذكرها أحد كتاب 
الرأي في مقالة له، مؤكدا أن 
اجلهات التي ستشرف على 
البديل االستراتيجي، هي التي 
أقرت الكوادر التي س���ببت 
الكويتي،  أزمة في الشارع 
وأن الشارع ينظر إليها على 
أنها تفتقد املصداقية، مضيفا 
أن إدخ���ال بيانات 320 ألف 

وينتقص من حق شريحة 
ف���ي املجتم���ع وهي  مهمة 
األطباء، وذلك ألنه يس���لب 
من الطبيب بعض املزايا التي 
يجب أن يتمتع بها نظير ما 
يعانيه من صعوبات تتمثل 
الش���اق  العمل  في طبيعة 
في املستش���فيات واملراكز 
الصحية، ناهيك عن تعرضه 
للمخاطر كاالعتداء اجلسدي 
واللفظي، الفتا إلى ان كل هذا 
يتطلب مساواة الطبيب مع 
شريحة القضاة والتي تعتبر 
على رأس السلم في البديل 

االستراتيجي.

إجحاف وتمايز

وأشار إلى أن من مساوئ 
املشروع، أن أي طبيب جديد 
سيتم تعيينه سيخضع لذلك 

األولى، فق���د وقف من قبل 
مجلس األمة عام 2001 ضد 
العاملني في هذا القطاع، وذلك 
قبل أن يلغي املجلس القانون 

بعد التصويت عليه.

خصخصة القطاع

وأوض���ح ان احلكوم���ة 
والبرمل���ان بإقراره���م هذا 
القطاع  القانون سيحولون 
النفطي الى القطاع اخلاص 
ولكن بصورة غير مباشرة، 
الذي  اليوم  حيث س���يأتي 
يقول العامل انه يعمل عند 
الفالنية بدال من  الش���ركة 
العمل ف���ي القطاع النفطي 

التابع للدولة.
الطبيب  من جهته، رأى 
د.جمال الشمري أن البديل 
مجح���ف  االس���تراتيجي 

بعدها البديل االستراتيجي 
املراكز القانونية، ويخفض 
من الراتب األساسي، وكذلك 
احلال مع الترقيات، معتبرا 
أن البدي���ل االس���تراتيجي 
سيصنع طبقتني )املوظفني 
اجلدد والقدامى(، األمر الذي 
سيؤدي الى مشاكل عديدة، 
أهمها تفريغ القطاع النفطي 

من محتواه.

الكفاءات البشرية

ولفت إل���ى أننا بالبديل 
االستراتيجي لن نستطيع 
االحتفاظ بالكفاءات البشرية، 
ولن نستطيع إمتام مشاريع 
التنمية، مؤك���دا أن البيئة 
أصبح���ت ط���اردة، وأن ما 
يحدث جتاه القطاع النفطي 
من مجلس األمة ليست املرة 

محمود الموسوي

ح���ذر مواطن���ون ف���ي 
ال���ذي أجرت���ه  التحقي���ق 
»األنباء« من مخاطر مشروع 
البديل االستراتيجي،  الذي 
تدرسه جلنة املوارد البشرية 
في مجلس األمة حاليا ومن 
املتوقع مناقش���ته في دور 
االنعقاد احلال���ي وإقراره، 
مشيرين إلى وجود مجموعة 
من املثال���ب وردت في هذا 

املشروع.
ودع���وا جمي���ع أعضاء 
مجلس األمة الى التروي وعدم 
اإلس���راع في اقرار القانون 
ألنه ميس شريحة كبيرة من 
املواطنني العاملني في القطاع 
احلكومي والنفطي، الفتني 
القانون  إقرار  الى خطورة 
بتلك الصيغ���ة، معتبرين 
أن املسودة التي نشرت في 
الصحف، أخيرا، تؤكد أن ذلك 
املشروع يأتي امتدادا للنهج 
احلكومي في هجومها على 

املعيشة.
في البداية، اعتبر يعقوب 
دشتي، وهو يعمل في القطاع 
النفطي، أن مشروع البديل 
االستراتيجي قضية مهمة، 
كونه هجمة على املعيشة، 
وأنه يأتي في إطار السلسلة 
احلكومي���ة،  للقضاء على 
رفاهية املواطن والتضييق 

على معيشته.

غياب المؤسسات 

وأرجع دش���تي القضية 
إلى ت���ردي احلياة  برمتها 
السياسية على الصعيدين 
النيابي واحلكومي،  والقوى 
السياسية وكافة األصعدة، 
موضحا أن مكمن املش���كلة 
يتلخص في الغياب الكامل 
لبعض مؤسسات املجتمع 
املدني وجمعيات النفع العام، 
عك���س املجتمعات املتقدمة 

األخرى.
وأض���اف دش���تي: »لن 
أخوض في تفاصيل املشروع 
احلكومي، لكني سأركز على 
ما ميس شريحة من العاملني 
في القطاع النفطي وهو من 
اهم املراف���ق احلكومية في 
الدولة، كونها تعتمد بشكل 
النفط  أساسي وكبير على 
كمصدر رئيسي في الدخل، 
حيث نرفض جميعا كعاملني 
هذا املش���روع مل���ا فيه من 

إجحاف شديد جتاهنا.

حق يراد به باطل

وقال دشتي: »انهم سوقوا 
للبديل االستراتيجي، من أجل 
العدالة بني املزايا والعالوات، 
خصوصا أنه جاء بعد سلسلة 
من اإلضرابات واالعتصامات، 
م���ن أج���ل إق���رار الك���وادر 
والزي���ادات املالية، مؤكدا أن 
كل ذلك التسويق يأتي في إطار 
احلق الذي ي���راد به الباطل، 
وذلك بعدما اتضحت الرؤية 

احلكومية.
البدي���ل  أن  واعتب���ر 
االستراتيجي يؤثر بشكل كبير 
في القطاع النفطي، الذي له 
خصوصيته، ألنه منتج ومهم، 
ومن أجل تلك األهمية مت سن 
قانون ينظم أعماله، واضعا في 
االعتبار املخاطر التي يتعرض 

لها عمال القطاع.

القدامى والجدد

وأشار إلى أن األمر لم يبدأ 
من البديل االستراتيجي، لكن 
سبقه خفض مكافأة مشاركة 
النجاح، وذهبوا بعدها إلى 
التي  مكافأة نهاية اخلدمة، 
أحدث���ت فروقا بني القدامى 
واجلدد من املوظفني، ليلغي 

م.عماد الفيلكاوييعقوب دشتيد.جمال الشمريد.حسن العنزي

دشتي: احلكومة 
سوقت للمشروع 

من أجل العدالة بني 
املزايا والعالوات 

وهو »حق يراد
به باطل«

العنزي: من باب  
أولى زيادة مرتبات 
األطباء منعًا لهجرة 

الكثير منهم إلى 
دول خليجية أخرى 

ذات دخل أعلى

الفيلكاوي: املشروع 
يخالف الدستور 

من حيث املساواة 
والعدالة بني 

املواطنني
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البديل اإلستراتيجي .. قضيةاألسبوع
أهداف وغايات

املانع حذر من املساس بحقوقهم وطالب باستثنائهم

»أطباء األسنان«: البديل اإلستراتيجي بشكله القدمي مرفوض وليس في صالح الطبيب
حنان عبدالمعبود

حذر رئيس جمعية أطباء األسنان الكويتية د.سامي املانع 
من املساس باألطباء في تطبيق البديل االستراتيجي 

بالشكل الذي مت االطالع عليه من قبل، مؤكدا أن موقف 
اجلمعية واضح وهو استثناء األطباء كامال، وملوحا 

بالتصعيد حال عدم استثنائهم.
وقال املانع في بيان للجمعية: إن األطباء اجتمعوا من قبل، 

وناقشوا مشروع البديل االستراتيجي الذي مت إعالنه من 
قبل، وتأثيره وجوانبه التي وجدنا أنها تضر مبصالح 

األطباء، الفتا إلى أن اجلهات التي يتم تعيني األطباء فيها 
هي قطاع الصحة، وهو العدد األكبر والذي يبلغ حوالي 

4800 طبيب، بينما بالقطاعني العسكري والنفط هناك 
حوالي 80 طبيبا وطبيبة.وأضاف املانع: لقد عقدنا الكثير 
من االجتماعات التشاورية مع األطباء، وكذلك اجتماعات 

نقاشية مع املسؤولني وأعضاء مجلس األمة، وقد حصلنا 

على وعود من عدد كبير من أعضاء مجلس األمة باستثناء 
األطباء من البديل االستراتيجي، مؤكدا أن هذا األخير 

سيضر األطباء احلاليني وقت الترقيات، وهو أمر مرفوض 
ألن األطباء أساسا لهم كادر فني خاص.

أشار املانع إلى أن اجلمعية تراقب الوضع الراهن عن 
كثب، وتشارك بجميع االجتماعات والنقاشات التي تدور 

حول البديل االستراتيجي سواء في جلنة املوارد البشرية 
مبجلس األمة، وكذلك بالندوات واحلوارات املفتوحة 

والنقاشات حول البديل االستراتيجي نظرا ألهميته 
لألطباء، الفتا إلى أن ما مت االطالع عليه ورفضه من قبل 
اجلمعية هو الشكل األولي للبديل االستراتيجي والذي مت 

اإلعالن عنه، ومستدركا أنه إذا ما مت اإلعالن عن شكل 
آخر له وشمل تعديالت ستتم دراسته بدقة، وعلى أثره 
سيتم اتخاذ موقف سواء بالثبات إن كان هناك مساس 

باألطباء، أو تغيير املوقف إن كان هناك استثناء، كما 
سيتم إعالم األطباء بكل املستجدات بهذا األمر.

د.سامي املانع


