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محمد المشعان

سعد فهد الحرمل

أحمد احلمود.. 
صورة مشرقة 
للدميوقراطية

شركات 
احلراسة 
والربيع العربي

يتعمد الساسة والقياديون في أي دولة 
في العالم حتسني صورتهم اإلعالمية 

أمام اجلمهور، وأحيانا يستعينون 
بشركات عالقات عامة متخصصة 

لتحسني صورتهم سواء كانوا نوابا أو 
وزراء أو حتى رؤساء مجالس إدارات 
شركات كبرى، ويدفعون مقابل تلك 

اخلدمات »التلميعية« في الصحف 
ومختلف وسائل اإلعالم.

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الداخلية الشيخ أحمد احلمود بتصرفاته 

الشخصية والفردية غير املستندة إلى 
أي تخطيط مسبق، وجد نفسه في 

صورة انتشرت في الكويت كلها كونه 
الوزير األكثر تواضعا في الكويت بعد 

أن نشرت الزميلة »القبس« صورته 
جالسا على مقعد إسمنتي بجانبه 

شابان ال يعرفانه، بال حرس وال ضباط 
يحيطون به، وال حتى بدر على وجهه 
انفعال بالضيق سواء من جلوسه على 

مقعد إسمنتي أو حضوره في يوم 

تظاهرة األربعاء 21 سبتمبر املاضي، 
حيث التقطت له الصورة.

تلك الصورة رمبا قد ال ينتبه لها البعض 
ولكنها تعطي انطباعا عن نظام احلكم 

لدينا بشكل عام، خاصة أن الوزير أحمد 
احلمود من أفراد األسرة احلاكمة وهو 

مبنصب نائب رئيس الوزراء ووزير 
الداخلية، وهذان املنصبان وصفته 

كعضو من األسرة احلاكمة يفترض في 
بلد عربي أن حتتم عليه أن يتخذ تدابير 

أمنية شديدة، ولكنه لم يفعل، ألنه في 
الكويت.

واحلمود بهذه اللقطة العفوية قدم 
صورة حضارية للكويت، والصورة 

تقول باختصار واضح وجلي ان نائب 
رئيس الوزراء في الكويت ووزير 

داخليتها ليس بحاجة إلى حماية، أو 
باألصح ال يسير وسط حماية كما 

يحدث في أغلب البلدان العربية، 
فالكويت بلد أمن وأمان، واألهم أن هذه 
الصورة التقطت قرب تظاهرات تطالب 

بإسقاط رئيس الوزراء، هذا األمر ال 
يحدث إال في بلد يؤمن شعبه أوال 

وحكامه بالدميوقراطية احلقيقية، وهو 
ما أثبته الشيخ أحمد احلمود بعفويته 

التي ظهر بها في تلك الصورة.
نعم، نحن نعلم أن هناك خلال في 

املمارسة الدميوقراطية بل وانحرافا 
في بعض جوانبها، ولكن الدميوقراطية 
كمفهوم متأصلة في املجتمع الكويتي 

بجميع شرائحه، تلك الصورة كانت 
تقول هذا بل وتثبته وتدلل عليه.

نعم، نحن شعب يؤمن حكامه وأفراده 
بالدميوقراطية، وال نرددها دون وعي، 
بل منارسها، وإال ما الذي يدفع وزير 

داخلية بلد عربي ونائب رئيس مجلس 
وزراء ألن يسير بال حراسة ويتصرف 

على طبيعته.
نقطة أخيرة: تلك الصورة لم تقدم 
صورة جميلة للشيخ أحمد احلمود 

وحده، بل قدمت صورة مشرقة للكويت 
كلها.

رجل األمن أو احلارس أو سّمه ما شئت، 
هو ذلك اإلنسان البسيط الذي دائما ما 

يوضع في فوهة املدفع ويكون كبش 
الفداء في كل مشكلة حتدث في أي مكان 

يعمل به، كونه احللقة األضعف في 
ذلك املكان، خاصة إذا ما كانت طبيعة 
مقر عمله تتسم بالتعامل املباشر مع 
اجلمهور، فتجده بني نارين، نار ذلك 

املسؤول الذي يطلب منه تنفيذ تعليمات 
أحيانا تكون غير منطقية، وبني نار 
أولئك املراجعني الذين ال يقيمون له 

اعتبارا، وقد يتطور األمر ويدفع رجل 
األمن ضريبة تنفيذه التعليمات ويتم 

االعتداء عليه وتهدر كرامته، وفي نهاية 
األمر تلقى الالئمة عليه من الطرفني: 

من قبل ذلك املسؤول أعطاه التعليمات، 
وبالطبع من املراجع الذي لم يعجبه 

تصرف رجل األمن. 
كان ذلك ملخصا بسيطا لطبيعة عمل 

ذلك اإلنسان الذي لم يفكر أحد منا فيه، 
أو مبعنى آخر تغاضينا عن ذلك، ولم 
نسأل أنفسنا على األقل اذا كان ذلك 

العامل قد تسلم راتبه أم أنه لم يقبض 
دينارا واحدا منذ عدة أشهر، وفي 

حال تسلمه لتلك الرواتب املتأخرة هل 
يكون راتبه حسب ما مت االتفاق عليه 
ونص عليه العقد أم أنه يقع فريسة 

جلشع تلك الشركات كما هو احلال في 
أغلبها، ووزارة الشؤون ال حترك ساكنا 
ضد تلك االنتهاكات التي تشوه صورة 

الكويت في منظمات حقوق اإلنسان، 
وقبل ذلك كله أمام اهلل سبحانه وتعالى، 
ففي إحدى املرات حتدثت مع أحد رجال 

األمن في إحدى املدارس وقد اخبرني 
أنه أتى من بلده بناء على عرض عمل 
براتب 120 دينارا في الشهر وملدة 8 

ساعات فقط، وبعد تسلم للعمل تغير 
األمر ليصبح راتبه 70 دينارا في الشهر 

وملدة 24 ساعة ودون إجازات، إضافة 
إلى أنه لم يتسلم راتبه منذ 4 شهور، 
فهل يعقل ان تسكت وزارة الشؤون 

على ممارسات كهذه من شأنها أن 
تسيء إلى الكويت، زد على ذلك تلك 
االنعكاسات السلبية جراء ذلك األمر 
قد يسهم في ارتفاع نسبة اجلرمية 

في املجتمع. والسؤال هو ملاذا ال تضع 
وزارة الشؤون آلية حلماية حقوق 

هؤالء الناس البسطاء، أو أن تسند مهمة 

تسليم رواتب رجال االمن الى اجلهة 
احلكومية التي يعملون بها كونها تتعامل 

معهم بشكل مباشر واال يتم تسليم 
رواتبهم الى الشركات مباشرة لتقوم 

هي بتعذيب عمالتها، فهل تتزحزح 
وزارة الشؤون التي تضخمت ملفاتها 
لنصرة هذه الفئة قبل ان تصل اليها 
عدوى الربيع العربي، علما أنه قد مت 

حتديد يوم 16 اكتوبر لعمل اضراب من 
قبل العمالة في بعض تلك الشركات التي 

تتاجر بالبشر وبقوت يومهم، ومنا الى 
وزير الشؤون االجتماعية والعمل.

٭اعتذار: كلنا خطاؤون وخير 
اخلطاؤين التوابون، ففي املقال السابق 

»االبتدائية بنني بالعمرية« ذكرت مخطئا 
أن مدرسة الرياضيات في صف أولى 
خامس كانت إحدى املدرستني اللتني 

ترهبان الطلبة وتضربانهم في حني أنها 
كانت مدرسة مادة التربية اإلسالمية ولم 
تكن مدرسة الرياضيات التي كانت بريئة 

براءة الذئب من دم ابن يعقوب، وعليه 
فإني أملك الشجاعة لالعتذار من مدرسة 

الرياضيات أو )األبلة( ألقول لها: عذرا 
أبلة سعاد. 

m.almashan@hotmail.com 

alharmal@hotmail.com
twitter@Al7armal

بيني وبينك

حتت املجهر

محلك سر

Atach _hoti@hotmail.com
د.نرمين الحوطي

موجة
 اإلضرابات

أصبحت الدولة تخضع 
ملوجة عالية الصوت من 

إضرابات املوظفني والعمال 
والطلبة بل أصبحت املوجة 
تتسع اتساعا شاسعا على 

كثير من ميادين العمل 
احلكومي واخلاص، حادثة 
اإلضرابات أصبحت تتكرر 
على مدار اليوم في اآلونة 

األخيرة وكانت بوادرها 
موجودة منذ سنوات فهي 

ليست وليدة الصدفة.
في املقام األول علينا أن 

نبحث عن تفسير تلك 
الظاهرة التي أصبحت 

سلوكا وظيفيا في الدولة، 
بدأت قصة اإلضرابات منذ 
أن خرج العمال واملوظفون 

الوافدون يطالبون برواتبهم 
من قبل الشركات املوظفة 
لهم بالرغم من أن رواتبهم 

تسلم كاملة من قبل 
الوزارات املتعاقدة معهم 

ولكن لألسف ال تسلم 
للموظف أو العامل من قبل 

شركاتهم »ألسباب مجهولة«، 
ثم أخذت اإلضرابات 

تسري بني طلبتنا الذين 
يدرسون في اخلارج من 
االعتراف بجامعاتهم من 
عدمه أذن الظاهرة عندما 

بدأت كانت أساسها املطالبة 
باحلق وانتظار املسؤولني 

بإنصافهم ولكن تركت 
الظاهرة إلى أن تفشت 

وأصبحت سلوكا وظيفيا 
يشمل الكويتي والوافد 
والنتيجة »محلك سر«.
ثانيا سبب تفشي تلك 

الظاهرة إلى أن أصبحت 
سلوكا، يرجع الى اثنني ال 
ثالث لهما وهما: »املسؤول 

واملتظاهر«، فاملسؤول يعلم 
بأن من يقف ويضرب عن 
العمل للمطالبة بحقوقه ما 
هو دواؤه وكيفية تهدئته 

فاملوضوع يكمن في خالصة 
صغيرة وتنتهي املشكلة عند 
املسؤول من خالل: »تصريح 

إعالمي من مسؤول اجلهة 
املضربة تكون كلماته مطعمة 
بوعود كاذبة ال متت للصدق 

بشيء وينتهي اإلضراب 
دون حل ودون بحث عن 

حلول«، أما املضربون فيقع 
عليهم الشق األكبر في 

تفشي تلك الظاهرة إلى أن 
أصبحت سلوكا لهم، نعم 

ألنهم بعد سماع الوعود لهم 
كان البد عليهم تسجيل ما 
يقوله املسؤول لهم أو أخذ 

ورقة موقعة منه على ما 
صرح به من أكاذيب إعالمية 

ومن ثم متابعة املوضوع 
وعدم السكوت على حقوقهم 

إلى أن ينالوها وخير مثال 
»التعليم والتربية التي 

تكثر بها اللوائح والقوانني 
واعترافات اجلامعات من 

عدمه وفي النهاية ال طبنا 
وال غدا شرهم«. 

أخيرا »أين ديوان اخلدمة 
املدنية« ذلك الصرح العمالق 
الذي يحوي قطاعات كبيرة 
من موظفي الدولة، أين هم 

من املطالبني بحقوقهم؟ 
أين خطتهم ملستقبل أبناء 

الكويت في التوظيف 
احلكومي؟ أين اإلدارة 

القانونية لهم لدراسة مطالب 
املوظفني؟ أين إدارة البعثات 
ملعرفة أكانت تلك اجلامعات 

معترفا بها أم ال؟ ومنا إليهم 
نريد اإلجابة.

٭ كلمة وما تنرد: »محد 
مستريح إال إللي في 

الضريح«. 

شيخة أحمد الجيران
أيدُت 
»اجلمهوري« 
وعارضُت 
نسف املدنية 

أتذكر جيدا كم كنا نتفاعل مع انتخابات 
أميركا حينما كنت في االبتدائية، 

وملا سألت عن الفرق بني بوش االبن 
ونظيره في االنتخابات، كانت االجابة 
مثالية إلى حد انبهاري: أن بوش هو 

من سيحرر فلسطني بعد دقائق أعلنت 
تأييدي للحزب »البوشي« أقصد احلزب 

اجلمهوري. 
كانت تلك املشاركة هي األولى من نوعها 

لي في السياسة واالنتخابات، وأغلب 
ظني أنني اآلن أكتب مشاركتي الثانية.
تكلمنا ذات يوم في منتدى القلم عن 
املشاريع السياسية على الساحة وقد 

اطلعنا على مقاالت عدة بعضها يشير 
إلى مرد مخز واآلخر يقترب من الفالح 

في تطبيق مشروعه. إال أن الوضع الذي 
الذي صرنا إليه ألزمنا بتفكير أعمق 

من مراقبة املشاريع السياسية احلالية، 
وبدأت أفكر في حتديد ما نحتاجه 

للمسيرة املستقبلية واأليام القادمة كأمة 

إسالمية.
إن الفكرة تكون أكبر بكثير إذا حتررت 
من قيد الردود الساخنة، ولذا لن أذكر 

من الكاتب الذي أشعل في هذا املقال 
ولن أعتبر مقالي ردا، فيكفينا خزيا 

أن ثقافة الردود تعدت على حق الفكرة 
والشخص معا 

من حيث الفكرة ننطلق وأقول رأيي 
للدول العربية:

إن بعض الكتاب يدعو إلى نسف الدولة 
املدنية مبا فيها من دستور وقوانني 

وأعراف، وبدوره يريد أن يبدأ بتأسيس 
دولة إسالمية حتذو حذو اخلالفة 

العثمانية في بداية قوتها، لست أخطئ 
كالمه _ في احتياجنا الستقاللية بعيدة 

عن التبعية الغربية _ لكنه من وجهة 
نظري افتقد لقدر من الذكاء والدهاء، 
في شرح كيفية دخولنا كمسلمني في 
أنظمة الغرب مبسلك شرعي ومواقف 

قوية تقرر عقلية املسلم القوي في 

دينه، وتؤكد مواقفه الثابتة، ما أؤكده 
في كالم البعض أن ثمة تناقضا حقيقيا 

بني اإلسالم و»الدميوقراطية الغربية« 
ولست أقصد الدميوقراطية في دولة 

إسالمية. فالدولة اإلسالمية التزال بجهد 
املجتهدين تقنن مبدأ احلرية والتعبير 

لئال يكون كشريعة غاب ال مبدأ فيها وال 
قيمة، وحقيقة لن جند دولة تختفي فيها 

التيارات املعارضة واألحزاب املعادية 
فتلك سنة أنى لها أن تنقضي، إن الرؤية 
األدق واألشمل هي أن نوجد عقلية قائد 

يحكم بشرع اهلل، أو مشاركا يحسن 
عرض البدائل بتأصيالته الشرعية، 

ليست القضية أن نوجد نظاما إسالميا 
مستقال دون أي تفاصيل في التعامل مع 

املعارضني واملخالفني في الساحة اآلن.
دونت لك ـ يا قارئي ـ مشاركتي 

السياسية الثانية، آمل أال تكون األخيرة، 
فلسان السياسة أراه سليطا وفقيرا 

وليس كل ما أراه حقا.

Sh_aljiran@winowslive.com
shaika_a@ سقاية

waha2waha@hotmail.com

dr.kaljaralla@gmail.com

ذعار الرشيدي

د. خالد فهد الجاراهلل

وين فلوس 
موظفينك 

يا »مركزي«؟!

التأمني الصحي.. 
واجلامعة
 اجلديدة

البنك املركزي هو آخر معاقل الدفاع الرقابية املالية في 
اي بلد، وفي الكويت يعتبر هو السلطة الرقابية املالية 

األكثر نفوذا، واي قرار او حترك يصدر عنه يؤثر بشكل 
مباشر او غير مباشر على كل آدمي يسكن هذا البلد، 

فرقبة عملتنا الوطنية والتعامالت بها بيد املسؤولني عن 
هذا البنك. لم تكن املقدمة قصيدة مدح في مقام البنك 

املركزي، بل إقرار واقع لهذه املؤسسة االقتصادية التي 
التزال حتتفظ بشيء من االستقاللية احلميدة ولكن 

استقالليتها لها وجهان ايجابي وسلبي، االيجابي ان معظم 
قرارات البنك مع التحفظ على بعضها تقود البلد الى بر 
االمان اقتصاديا خاصة فيما يتعلق بالرقابة على البنوك 
والشركات االستثمارية واالمور املتعلقة باحلركة املالية 

في البلد، اما اجلانب السلبي واملظلم لألسف فهو تعامل 
مجلس ادارة البنك املركزي مع املوظفني البالغ عددهم 

نحو 1000 موظف ويشكلون عصب الرقابة احلقيقية فيه، 
فهؤالء الـ 1000 شخص اقر لهم كادر مستحق  منذ العام 

1995 بعد ان اقر مجلس األمة مبلغ 5.5 ماليني دينار زيادة 
في ميزانية البنك لصرفها ككوادر مالية للموظفني، ولكن 

ما حصل هو ان هذا املبلغ الكبير كان يدخل ميزانية البنك 
السنوية وال يصرف منه سوى 300 الف ثم تعاد بقية 

املبلغ وكانت تلك الـ 300 الف تصرف على شكل مكافآت 
لبعض املوظفني، وظل هذا االمر حتى العام 2006، عندما 

توجه النائب مسلم البراك بسؤال الى البنك املركزي بتاريخ 
2006/10/4 وبعدها اتخذ البنك قرارا بصرف مبلغ الـ 5.5 

ماليني دينار ككوادر جلميع املوظفني بتاريخ 2007/1/1، 
ولكن ولألسف جاء القرار ناقصا، بحيث مت توزيع الكادر 

منقوصا، حيث صنف املوظفون الى 3 فئات فالفئة »أ« 
حتصل على 50% من قيمة الكادر، والفئة »ب« 30% فقط، 

وأما الفئة »ج« وهم من حملة الدبلوم فال يحصلون 
سوى على 15% فيما لم يشمل الكادر حملة الثانوية العامة 
وأغلبهم من الصرافني العاملني في البنك، وتزامنا مع هذا 
الكادر املجزوء صدرت قرارات وضوابط غريبة منها ان 
الترقية اصبحت تأتي للموظف بعد 7 سنوات بدال من 3 

سنوات، وهذا ما تسبب في تسرب وظيفي منذ عام 2007 
حتى اآلن. وما زاد من إحباط موظفي البنك املركزي هو ان 
نظراءهم في هيئة سوق املال مثال وهي جهة رقابية واغلب 

موظفيها يتم تدريبهم على يد موظفي البنك املركزي 
يتقاضون رواتب تزيد بنسبة 80% الى 100% عن رواتب 

موظفي البنك املركزي. 
نعم، البنك املركزي مؤسسة حكومية مستقلة ولكن 

يجب ان يتم صرف الكادر كامال ملوظفيه واستقاللية تلك 
املؤسسة ال تعني ان تأتي قرارات استحقاقات موظفيها 

بناء على املزاجية، وعلى مجلس إدارة البنك املركزي اتخاذ 
خطوات حقيقية وفاعلة إلعادة صرف الكادر بنسبة %100 

ملوظفيه الذين يعتبرون هم عصب وعني اقتصادنا الوطني 
وهم ليسوا بحاجة الى اقرار كادر جديد، بل بحاجة الى 

اقرار كادرهم املستحق الذي صرف لهم بقانون من 
مجلس األمة قبل 5 سنوات وإعادة االمور الى نصابها 

ملوظفي البنك املركزي الذين ال يبحثون عن كادر جديد 
وال امتيازات جديدة، بل يريدون صرف كادرهم كما اقر 

كامال غير منقوص، باإلضافة الى الـ 200 دينار وهي 
املكافأة اخلاصة التي اقرها ديوان اخلدمة املدنية لهم.

يتوقع أن تشهد املرحلة املقبلة من الفصل التشريعي 
مناقشة التأمني الصحي للمواطنني وذلك بعد مرور عقد 

من إقرار قانون التأمني أو الضمان الصحي على الوافدين 
والذي اتسم بإخفاقات في التطبيق سواء في حتصيل 

مبالغ التأمني )وفق تقارير ديوان احملاسبة( أو في 
الترشيد على اخلدمة الصحية فضال عما شاب التطبيق 

من استثناءات لكثير من الفئات من قبل احلكومة استجابة 
للضغوط السياسية. 

ومن خالل املمارسة املهنية مع املرضى الذين يحظون 
بتغطية من شركات التأمني الصحي يعاني الكثير منهم 

من عدم شمول بعض اخلدمات التشخيصية أو العالجية 
املكلفة، ولذا جند التكدس على تلك اخلدمات في املرافق 
احلكومية بل إن بعض هؤالء املرضى يلجأ بعد اهلل إلى 

الهيئات والصناديق اخليرية للتكفل بقيمة العالج. أطرح 
هذا املوضوع في ظل األجواء السياسية السلبية التي 

تشهدها الدولة للتعبير عن القلق من صدور تشريعات 
متسرعة لن تكون نتائجها بأفضل من سابقتها، أمتنى 

أن تكون للهيئات األكادميية الطبية ومركز العلوم الطبية 
كلمة في تلك التشريعات الصحية من خالل تفعيل 

الدراسات واالستشارات مع اجلهات الرقابية لتجنب ما 
أمكن من السلبيات املتوقعة عند تشريع تلك القوانني.

٭ اإلخفاق في تنفيذ اجلامعة اجلديدة كان حديث 
البلد أثناء الصيف وفي ظل امللفات السياسية الساخنة 

واملتوالية أصبح موضوع اجلامعة اجلديدة في زاوية 
النسيان، فال الدولة حاسبت املقصرين في تنفيذ اجلامعة 

)الشدادية( وال هي حتى بدأت في التحقيق مع اإلدارات 
املسؤولة عن تلك املهمة، فقط حتول املوعد من 2014م إلى 
2020م دون حسيب وال رقيب في الوقت الذي تتم معاقبة 

موظفني على أخطاء ناجمة عن كم هائل من املعامالت 
وألسباب نظامية للمؤسسة ليس لألفراد دور فيها.

قضية التعليم اجلامعي ستتكرر كل عام ما لم تتخذ 
خطوات ملموسة للتقليل من حجم تلك املشكلة.
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