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فاطمة شعبان 

بني التكويت.. 
والتعمني

أول دولة خليجية سعت إلى تطبيق قانون األولوية 
للمواطن في التوظيف هي سلطنة عمان وكان ذلك 

قبل نحو 20 عاما وحتديدا في عام 1991 وسمي 
»تعمني الوظائف«، وخطت عمان خطوات حثيثة 
في سبيل ذلك بإنشاء إدارات تتولى متابعة سير 

العملية حسب خطة قيل عنها انها مدروسة وكان 
الهدف من ذلك تعمني القطاع اخلاص فقط وذلك 
باستبدال املواطن العماني بالوافد اآلسيوي الذي 

يتقاضى بني 100 ريال عماني إلى 150 في وظائف 
متدنية من حيث الدخل كبائع في محل اخلضار أو 
عامل في محطة البنزين في أحسن األحوال وظلت 

الوظائف اإلشرافية سواء في القطاع اخلاص أو 
ـ العام الذي لم يشمله التعمني ـ يحتلها الوافد 
اآلسيوي أو العربي مبا يحمله من شهادة ـ اهلل 

أعلم مبصدرها تصادق عليها سفارته وتقبل بها 
بلداننا دون أي نقاش ـ ومع انطالقة الثورات 

الشبابية في الوطن العربي أثبتت التجربة العمانية 
فشلها وكانت أهم مطالب املتظاهرين واملعتصمني 

العمانيني توظيف املواطن العماني بوظائف 
إشرافية ورفع األجور في القطاع اخلاص والقضاء 
على البطالة في أوساط الشباب بإحلاقهم بالتعليم 

العالي وااللتفات إلى املتعلمني منهم واحلاصلني 
على الشهادات العليا دون محاصصة.

حقيقة أحببت اإلشارة إلى جتربة دولة خليجية 
انطالقا من أن خليجنا واحد لنستفيد منها كي 

ال نقع في ذات املطب ويتحول مشروع »تكويت 
الوظائف« في القطاع اخلاص إلى مجرد شعارات 

وحمالت إعالنية متتلئ من خاللها جعبة الشركات 
بأموال الدولة، فاملواطن في القطاع اخلاص هو 
خريج جامعي أو حاصل على دبلوم يعمل بكل 

جد كي يخدم وطنه ويكون نفسه إال أن الوظائف 
اإلشرافية ال ينالها ملاذا؟ ألن غالبية الشركات 

مديروها التنفيذيون ليسوا مبواطنني لذا القطاع 
اخلاص يتحول إلى »لوبيات« حسب جنسية مدير 

الشركة، وليس ما أقوله إجحافا بحق أحد بل 
انطالقا من أن كل مواطن له األولوية في وطنه 
على الوافد، وهذا ما يتبع في جميع دول العالم 

ابتداء من أميركا وانتهاء مبواطني جزر الواق واق!
على حكومتنا التي ال تستقر أكثر من ستة أشهر 

أن تلتفت إلى ذلك بوضع املزيد من الضوابط على 
الشركات في حتديد شروط املناصب اإلشرافية 
كأن يكون املدير التنفيذي كويتيا حاصال على 

شهادة في تخصص تشترطه الشركة حينها نكون 
قد أعطينا للمواطن األولوية في وطنه.

٭ إضاءة: يا مديري املناطق التعليمية في وزارة 
التربية إن شريان الوزارة يتدفق بدمائكم وفي 
اعتقادي أن دماءكم قد فسدت وهي غير قادرة 

على إدارة العملية التعليمية فانسحبوا رجاء 
بهدوء واعطوا الفرصة للدماء اجلديدة لعلها تكون 
أنقى بالعلوم التي حصلوا عليها في األلفية الثانية.

Twitter: @fatima_shaaban http://www.kuwaitiliberal.comجملة اعتراضية
Fahad_almasoud111@hotmail.com

Twitter:@fafalmasoud

Mike14806@hotmail.com

abidshaikh08@hotmail.com

م. غنيم الزعبي م.فهد المسعود

مخلد الشمري

ناصر حمد الخالدي

خالتي قماشة 
وصندوق التنمية

مستشفياتنا
 وأندية لألطفال

ابتزاز وليس 
مطالبات!

هل اإلضراب
 هو احلل؟

أثناء استراحة قصيرة من مراجعة أحد االمتحانات 
اجلامعية التي كنت أقوم بها مع احد زمالء الدراسة وهو 

أردني من أصل فلسطيني، بدأنا نتناقش عن األوضاع في 
األردن، حيث بدأ  يتذمر ويشكو عن احلالة االقتصادية 

املزرية للبلد. وكان هذا الكالم في منتصف التسعينيات.. 
ولكنني ذكرته باملساعدات والقروض التي كان يقدمها 
صندوق التنمية الكويتية ..وصدمني برفضه تصديق 
قصة املساعدات والقروض الكويتية، حيث أصر على 

انه لم يسمع في حياته وهو املتابع النهم للشأن احمللي 
االقتصادي لبلده عن اسم مؤسسة صندوق التنمية 

الكويتي.
وأضاف على ذلك عتبه وغضبه على عدم مشاركة دول 

اخلليج الغنية بثرواتها مع باقي الشعوب العربية، جلست 
أحاول إقناعه مبوضوع املساعدات والقروض الكويتية 

ألكثر من نصف ساعة دون فائدة.
يا لها من خسارة كبيرة وضياع لكل مئات املاليني التي 

قدمها صندوق التنمية لألردن، قلتها لنفسي صرفنا مئات 
املاليني من الدوالرات لتلك الشعوب، بدون أي فائدة فما 
زالوا يكرهوننا ويعتبون علينا عدم مد يد املساعدة لهم 

وعندما الحظ تضايقي من كالمه السلبي عن وطني.. 
حاول تغيير املوضوع وبدأ الكالم عن

الفن الكويتي وقام يتحدث بشغف عن مسلسل )خالتي 
قماشة، واقسم لي أنه في وقت عرض املسلسل كانت 

الشوارع في العاصمة األردنية عمان شبه فاضية، 
ووقع الشعب األردني في حب هذا املسلسل حتى انه 

أصبح حديث البلد، وأضاف بسبب هذا املسلسل تعرفنا 
عن كثب على الشعب الكويتي وأحسسنا بالقرب منه 

واكتشفنا وجود عوامل كثيرة جتمعنا معكم  سواء من 
ظروف احلياة األسرية أو العالقات.

تصوروا مسلسل لم يكلف أكثر من  50 أو 60 ألف دينار 
إلنتاجه قام بدور أكبر من مئات املاليني من الدنانير التي 

وهبناها لتلك الدولة، هذا هو الفن الكويتي القدمي الذي 
شوهه الدخالء من املنتجني وتشجعهم على ذلك فضائيات 

خليجية. مطلوب وقفة جادة من وزارة اإلعالم والتي لنا 
في وكيلها اجلديد الشيخ سلمان احلمود الكثير من األمل 

في إعطاء توجيهاته وتعليماته للمسؤولني فيها بعودة 
تلفزيون الكويت إلنتاج تلك األعمال بنفسه، والتخلي 

متاما عن شيء اسمه املنتج املنفذ الذي دمر الدراما 
الكويتية وحولها من منتج نفاخر به بني الدول العربية إلى 
أكثر مسيء للمجتمع الكويتي.. فضحونا وشوهوا صورة 

الكويت اجلميلة أمام املجتمعات اخلليجية والعربية، مرة 
أخرى احلل هو بعودة تلفزيون الكويت لإلنتاج بنفسه 
على األقل رأفة بالبقية الباقية من عمالقة الفن الكويتي 

الذين وجدوا أنفسهم  يعملون لدى »كومبارس« صاروا 
بغفلة من الزمن منتجني منفذين. أسماء مثل سعد الفرج، 

جاسم النبهان، محمد املنصور وغيرهم كثير بإمكانهم 
إعادة الفن الكويتي لعصره الذهبي..ولكن هذا لن يتم إال 

برعاية تلفزيون الكويت نفسه.

كل إنسان معّرض للمرض كبارا وصغارا، وال يوجد أي 
إنسان مستثنى من هذا، واألمراض ـ عافنا اهلل وإياكم ـ 
أصناف وأنواع، فمنها البسيط ميكن عالجه باملسكنات 
وقد ال يحتاج الى الرعاية الصحية األولية، ومنها ما هو 

وسط وميكن عالجه من خالل مراكز الرعاية الصحة 
األولية، ومنها الذي يحتاج إلى التخصص والرعاية الكاملة، 
وهذا األخير يتطلب رعاية خاصة ومتابعة عن قرب وهذا 

يكون غالبا في املستشفيات نظرا لوجود التخصص، ومن 
هذه التخصصات تخصص طب األطفال الذي جتد له 

في كل املستشفيات أجنحة خاصة، بل أصبح اآلن هناك 
مستشفيات خاصة لألطفال وليس األمر مقتصرا على 

األجنحة. فعندما يتعرض الطفل للمرض ويحتاج الى الرعاية 
اخلاصة، فإن التعامل معه أثناء وجوده في املستشفى 

للعالج وخالل فترة مرضه وإعادة تأهيله يحتاج تضافر 
جهود األطراف املعنية مبرضه وهي األهل والطاقم الطبي 

من أطباء وهيئة متريضية والطرف الثالث هو موضوع 
مقالة اليوم ومهم حيث يعنى باجلانب النفسي واالجتماعي 

للطفل وهو قسم اخلدمة االجتماعية في املستشفيات 
فالهدف األساسي للخدمة النفسية واالجتماعية هو »رفع 
مستوى األداء النفسي واالجتماعي لإلنسان« السيما أن 

موضوعنا اليوم عن اخلدمة النفسية واالجتماعية التي 
تقدم للطفل في املستشفيات. فتحقيق هذا الهدف يستدعي 

وجود اخصائيني نفسيني واجتماعيني لديهم من اخلبرة 
واملهارة ما ميكنهم من العمل مع هذا الطفل في مختلف 
املواقف التي مير بها، وهذا ما يسعى ويهدف له مكتب 

اخلدمة االجتماعية في جميع املناطق الصحية حيث يتم 
تقدمي االستشارة النفسية واالجتماعية من قبل االخصائي 
النفسي واالجتماعي من دراسة وتشخيص وتدخل مهني 

للحاالت املرضية أو توظيف البيئة اخلارجية خلدمة األطفال 
املرضى بهدف الوصول بالطفل املريض إلى حالة من التوازن 

الصحي والنفسي واالجتماعي مع نفسه وأسرته وأقرانه 
في املجتمع اثناء تلقيه العالج الطبي داخل املستشفى 

وبعد شفائه وخروجه، ومن ضمن األنشطة التي تستحق 
اإلشادة بها والتركيز عليها واالهتمام بها نادي الطفل 
الذي يعتبر إضاءة في اجنازات املكتب االجتماعي في 

املستشفيات ملا له من اثر طيب ودور مهم في رفع اجلانب 
النفسي واالجتماعي للطفل وهي جزء من برنامج العالج 
إذا ما اعتبرنا أن أكثر من نصف عالج الطفل هو اجلانب 

النفسي واالجتماعي. فالنادي ترفيهي اجتماعي يهدف إلى 
خلق جو نفسي واجتماعي يحيط الطفل، ولقد عايشت احد 

هذه األندية وهو نادي الطفل في مستشفى مبارك الكبير 
عندما كنت رئيسا ملجلس إدارة جمعية مشرف التعاونية، 

حيث رعت اجلمعية جتهيز وتأثيث النادي إميانا منها بالدور 
الكبير لهذا النادي في املساهمة في عالج الطفل، وأنا على 
يقني بان مكتب اخلدمة االجتماعية في املستشفى لديه من 

اإلحصائيات ما يثبت األثر الكبير واملساهمة للنادي في 
عالج الطفل، ولدي مقترح للنادي وهو أن يضاف ركن 

خاص يكون مبثابة مكتبة توفر فيها الكتب املناسبة لسن 
الطفل بهدف التشجيع على القراءة واملعرفة، فكل الشكر 

والتقدير للقائمني على النادي في قسم اخلدمة االجتماعية 
في مستشفى مبارك وجميع املستشفيات.

كمتابع يومي ألخبار وأحداث هذا العالم في وسائل 
اإلعالم املختلفة، أصادف كثيرا أخبارا عن احتجاجات أو 
إضرابات وظيفية أو عمالية في الدول املتقدمة أو الدول 
املتخلفة وبالتدقيق في تلك النوعية من األخبار أتعرف 

على مطالبات احملتجني أو املضربني والتي في أغلبها 
الساحق مطالبة بزيادة لألجور ال يتعدى أقصاها ما يعادل 
مبلغ 100 دينار كويتي رغم انهم عمال وموظفون جادون 
ومهرة ومنتجون وملتزمون متاما بساعات العمل الطويلة 
واملنهكة، وفوق ذلك يدفعون ضرائب من رواتبهم للدولة، 
واألقسى من ذلك هو انهم يعلمون متاما أنهم معرضون 

للفصل وإنهاء اخلدمات عند مرور أي صعوبة أو أزمة 
اقتصادية أو مالية تضرب دولهم أو أماكن العمل التي 

يعملون بها!
 أما في مجتمع البطالة املقنعة واملجتمع العجيب واألغرب 

من غريب واملجتمع الذي استخدم الدميوقراطية أسوأ 
استخدام، واملسمى مجتمع الكويت فالعكس هو الصحيح، 

فالذين ال يلتزمون بالعمل وساعاته هم أول من يهدد 
باإلضرابات. بل ان أول من يشجع هذه البطالة املقنعة على 

االحتجاج واإلضراب وإشاعة الفوضى هم هؤالء الذين 
كانوا من املفترض ان يكونوا على رأس قائمة حماة مال 
الدولة واقتصادها واحملافظني على استقرار مؤسساتها، 

ولألسف منهم أعضاء في السلطة التشريعية، بل ويتمادى 
كثير منهم في دفع املواطنني للتمرد والفوضى وابتزاز 

الدولة وشل وزارات ومؤسسات وشركات ومرافق البلد 
بذريعة تأييدهم ملطالبات في أغلبها الساحق جدا جدا غير 

واقعية وغير مستحقة، فاألجور والرواتب في الكويت 
عالية وأعلى من رواتب عمال وموظفي أكثر البالد تقدما 

وانتاجية في العالم، ولوال القلة من أصحاب الضمير 
الشخصي والوطني من املواطنني ومعهم املوظفني 

الوافدين وعمالة شركات املقاولني ـ لتوقف ـ كل شيء 
في البلد بسبب ممارسات وسلوك غير مسؤول ملوظفني 
حكوميني وهميني من املواطنني الذين يبدو ان ضمائرهم 

في إجازة أبدية ودائمة، هذا إن امتلكوا ضمائر أصال 
أو امتلكوا حسا باملسؤولية والوالء واحلب واإلخالص 
لهذا الوطن احلبيب املعطاء. وباختصار نقول إن على 

سلطات البلد عدم الرضوخ نهائيا لهذه االبتزازات الوقحة 
املسماة زورا وكذبا باملطالبات الوظيفية لبشر من عدميي 

اإلحساس والضمير ال يستحق أغلبهم الساحق حتى 
ما يدفع لهم اليوم من رواتب عالية، ومزايا وظيفية قلما 

يحصل عليها أكثر املوظفني التزاما بالعمل واإلنتاج في أي 
بلد آخر في هذا العالم!

هناك أكثر من رأي فيما يخص اإلضراب فهناك من يقول 
بأن موظفي الدولة أخذوا كل حقوقهم وأن كوادرهم التي 
يطالبون بها ال يستحقونها ألنهم ال يحققون في أعمالهم 

أي إجناز يذكر وهذا الرأي أعتقد أنه غير منصف.
أما الرأي اآلخر فهناك من يقول إن موظفي الدولة لم 

يأخذوا حقوقهم كاملة وأنهم يعانون أكبر معاناة، فال بيئة 
تساعد على العمل وال عدل في املناصب وال إنصاف في 
احلوافز واملكافآت وبالتالي ليس هناك حل إال اإلضراب. 

على أية حال كل دولة تسعى للتنمية والتطوير جتدها تهتم 
بالعنصر البشري من خالل توفير البيئة املناسبة للعمل 

وأخذ مطالبه بعني االعتبار وبهذا ميكن تفادي كل املشاكل 
ومن بينها اإلضراب الذي ال شك أنه يضر بالبالد ويعطل 
مصالح البالد خصوصا أن ثقافة اإلضراب التي نعرفها ال 
تعرف ساعة محددة بل لألسف الشديد تستمر ليوم كامل 

وبالتالي تتعطل املصالح وتشتد األزمة.
كل قطاع من قطاعات الدولة يشتكي العاملون فيه من 

سوء التقدير وأنهم بحاجة إلى كادر أسوة بغيرهم وهكذا 
أصبح الكل يشتكي ووجد البعض أن احلل لن يكون إال 
باإلضراب فاحتشدت احلشود وجتمعت اجلموع لنجد 

أنفسنا أمام مرحلة جديدة »لن تأخذ حقك إال باإلضراب« 
وهذا الشعار ال يتناسب ومستقبل دولة تريد الوصول إلى 

التنمية احلقيقية. كان يجدر بحكومتنا أن تلتفت ملطالب 
موظفيها وأن حتقق العدالة الوظيفية في كوادرها التي 

أشعلت شرارة اإلضراب وأن تواجه ذلك باحلكمة وحتقيق 
العدالة، فاإلضراب ليس حال ألنه يفتح أبوابا أخرى ملطالب 
ال نعلمها وبالتالي تدخل البلد في فوضى عارمة ال ندري 
كيف اخلروج منها إن لم تتدخل احلكومة. كنت قبل أيام 

في زيارة للشيخ سلمان احلمود الذي تولى منصب وكيل 
وزارة اإلعالم ليخوض جتربة جديدة في وقت يتطلب مزيد 

جهد وكثير عمل ونثق برؤية بوصباح اإليجابية والعمل 
دون التأثر باألحداث السياسية وأعتقد أن هذا هو الصواب 
الذي يفترض أن يلتزم به كل مسؤول في الدولة فيجب أن 

نواصل العمل دون التأثر باألحداث السياسية.

في الصميم الراصد

رؤية

أثير الكلمة

فهد محمد الشمري

أسامة دياب

أين وزارة التربية 
من مدرسة 
مرشد البذال؟

عودوا لثكناتكم 
يرحمكم اهلل

بداية وقبل أن نتحدث عن املدرسة وما يعانيه 
من يدرس فيها في الفترة املسائية يجب علينا 

أن نعّرف مبن حتمل اسمه وهو ـ مرشد بن 
سعد بن صالح بن نصار بن مطلق بن منصور 
بن سلمان البذال بن سليمان مطيول الرشيدي، 
والبذال هو لقب األسرة وتنتمي هذه األسرة إلى 

فخذ العجارمة من بني رشيد )الرشايدة( وهي 
قبيلة ممتدة من قبيلة عبس القبيلة املشهورة، 

والشاعر مرشد البذال من مواليد فريج 
الرشايدة في مدينة الكويت حفظ القرآن واخلط 

في أقرب مدرسة إلى فريج الرشايدة »مدرسة 
مال زكريا األنصاري«، كان مولعا بسماع الشعر 
وبحفظ ما يرويه الشعراء وقد تأثر بقسم منهم 

وكان ذكيا وفطنا فتكونت عنده ملكة الشعر 
وصقلتها املمارسة، وقد تفتحت شاعريته وكثر 
شعره ومنحه اجلمهور لقب »الشاعر الكبير«، 
والشاعر مرشد البذال سريع البديهة فهو من 
أبطال القلطة، والقلطة هي مساجالت شعرية 
يشترط فيها االرجتال السريع وعدد دواوين 

الشاعر الكبير »مرشد البذال« 6 دواوين وتوفي 
في 1990/4/28م رحم اهلل شاعرنا الكبير وأسكنه 

فسيح جناته.

عندما تذهب إلى مدرسة مرشد البذال الثانوية ـ 
بنني في الفترة املسائية وتشاهد األعداد الكبيرة 

التي تأتي للدراسة فإنك تفرح مبا تراه فهؤالء 
ما جاءوا إال ألجل حتسني مستواهم التعليمي 
والطموح إلى املستقبل فمنهم من يرغب بأن 

يكمل اجلامعة والتخصص في مجال يخدم البلد 
ومنهم من يريد أيضا النهوض بنفسه ومكان 

عمله والتدرج في املناصب، ولكن الدارسني 
واملدرسة يعانون من عدة أمور:

٭ أعداد الطلبة في كل صف تفوق 100 طالب.
٭ الفصول الدراسية غير مجهزة الستقبال هذه 

األعداد من الدارسني.
٭ إهمال املدرسة وعدم االعتناء بها من الناحية 

اجلمالية داخليا وخارجيا.
٭ وجود بعض املمرات وقد أغلقت بأبواب من 

حديد وكأننا في معتقل.
ومن هنا نقول أين وزارة التربية من مدرسة 

مرشد البذال وغيرها من املدارس األخرى في 
متابعتها ومتابعة من يدرس فيها؟ خاصة انهم 
صرحوا بأن الوزارة أنهت جميع استعداداتها 

الستقبال هذا العام الدراسي وما نراه ونسمعه 
عكس ذلك.

بالرغم من التناقض الواضح بني شهادة 
املشير محمد حسني طنطاوي في قضية قتل 

املتظاهرين والتي أقر فيها حتت القسم أن 
الرئيس ـ املخلوع ـ مبارك لم يطلب منه ال 
تصريحا وال تلميحا استخدام العنف ضد 

املتظاهرين أو باألحرى قتلهم وتصريح الفريق 
سامي عنان بعد تنحي مبارك، والذي أكد 

فيه عنان أن اجليش رفض تنفيذ أوامر بقتل 
املتظاهرين، إال أن شهادة طنطاوي أسقطت 

ورقة التوت ونزعت طوق العرفان بجميل املشير 
واملجلس العسكري األعلى من رقاب املصريني 

ورفعت عبارة »عودوا لثكناتكم« كشعار عريض 
ومطلب شعبي ال بديل عنه، بعد أن تفننوا في 
تفتيت جدار الثقة بينهم وبني الشعب املصري 

مبحاوالت مكشوفة الستنساخ نظام مبارك بحلة 
جديدة ونظام انتخابي مفصل على مقاس فلول 

احلزب الوطني وأتباع املجلس من اجلماعات 
اإلسالمية.

لم تكن ثورة 25 يناير ثورة جياع حركها تردي 
األوضاع االقتصادية فقط ولكنها كانت ثورة 

احلرية والكرامة وحقوق اإلنسان بحثا عن دولة 
مدنية يقف فيها جميع املواطنني على مسافة 

واحدة دون متييز على أساس عرق أو لون 
أو دين أو مذهب، ثورة على 60 عاما من حكم 
العسكر، فلن نستبدل حكم العسكر بالعسكر 

حتى وإن غيروا حللهم وارتدوا بدالت مدنية من 
أشهر بيوت األزياء العاملية، ولن نقبل أن يحدد 
غير صندوق االنتخابات ـ النزيه ـ هوية رئيس 

مصر القادم.
نعلم جيدا أن الطريق إلى مصر اجلديدة طويل 

ووعر وتغلفه املخاطر وأن تغيير منط الفكر 
السائد في املجتمع يحتاج لوقت ليس بالقليل 

وألننا على يقني أن للحرية ثمنا يجب أن ندفعه 
وأن قيم الدميوقراطية واملساواة تستفز قوى 

الظالم ـ كما يثير اللون األحمر الثور ـ فلن 
نيأس يوما من جناح ثورتنا وهزمية الفلول. 

ولذلك اختارت قوى التنوير في مصر املواجهة 
كبرهان رابح على وعي املواطن املصري، الذي 

بدأت تتضح مالمح الصورة أمامه وأصبح قادرا 
على التمييز بني من حرك املاء الراكد وقام 

بالثورة ومن امتطى جوادها.
٭ خالصة الكالم: »عودوا إلى ثكناتكم يرحمكم 
اهلل« فخيارات اليوم قد ال تكون مطروحة على 

أجندة الغد القريب واحلر تكفيه اإلشارة.
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