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ً د.عبيد الوسمي متحدثا

(أحمد علي) النائب السابق ومرشح الدائرة الرابعة د.عبيد الوسمي يلقي كلمته إلى ناخبات الدائرة 

براعم انتخابية ترتدي مالبس للدعاية االنتخابية للمرشح د.عبيد الوسمي

عبيد الوسمي: إعادة النظر في سياسات النظام التعليمي 
ومشاركة املرأة أصبحت مهمة كونها شريكًا في القرار السياسي

الســابق  النائــب  قــال 
ومرشــح الدائــرة الرابعــة 
د.عبيد الوسمي إن مشاركة 
املرأة باالنتخابات أمر مهم، 
فقــد أصبحــت شــريكا في 
القرار السياســي، الفتا إلى 
أن املجتمعات الغربية تنظر 
للكويــت نظرة مختلفة عن 
كل املنطقــة ألنهــا الدولــة 
الوحيدة التي يشــترك بها 
الشعب في القرار السياسي 
رسما لهذا القرار ومحاسبة 
على اتخاذه وهذه قوة للدولة 

وقوة للمجتمع.
وبني الوسمي خالل ندوة 
نســائية في صباح الناصر 
«أن  األول  أمــس  مســاء 
الدميوقراطية مثل السيارة 
ممكن أن تستخدمها للتنقل 
وتذهب للعمل واملستشفى 
وممكــن كذلــك (تقحــص) 
النــاس وتعدمهم،  وتدعــم 
وقضايــا املــرأة فــي جانب 
تختلــف بقــدر عــن قضايا 

الرجل».
وأضاف الوسمي «ممكن 
أن يكــون هنــاك مــن قــرأ 
وشــاهد التطور األخير بني 
روســيا والواليات املتحدة 
األميركيــة فهــذا أمر خطير 
جدا جدا، ونحــن لنا عالقة 
بهذه األحداث وجتربة كورونا 
ليســت ببعيــدة علينا في 
كيفيــة التأثــر وهناك أمور 
خارج قدرتنا عن السيطرة». 
وبني الوســمي «القضية 
اإلســكانية أساســية ولكن 
ملــاذا ال ُتبحث وكنت أمتنى 
أن الدولة تضع برنامج عمل 
طبقا للمادة ٩٨ من الدستور، 
وقضايــا املــرأة ال ميكن أن 
تنقل إذا لم تكن هناك فعالية 

للمجتمع النسائي».
الوسمــــــي  وأضـــــاف 
بــأن  أبلغتنــي  «شــقيقتي 
هناك ١٥٠٠ املتواجدات داخل 
القاعة وكل وحدة تريد قول 
أولوياتهــا بشــكل مختلف 
وبالنسبة لي انا معلم، وإذا 
أردنا أن نحدث تغييرا علينا 
االهتمام بالتعليم وهذا هو 
الركن األساسي، وثاني يوم 
بعد إلغــاء القنبلة النووية 
على مدينة هيروشــيما في 
اليابــان مت عقــد الــدروس 
رســالة  وهــذه  بالشــارع 

لالهتمام بالتعليم».
وتابــع «عندمــا نعــرف 
ال  التعليميــة  املؤشــرات 
نشــعر باالرتيــاح وهنــاك 
جتربــة يعرفهــا العالم كله 
وهي التجربة السنغافورية، 
وعندما استقلت عن ماليزيا 
وكانــت هــي أساســا مكبا 
للنفايــات، وعندمــا طلبوا 
االســتقالل كان املاليزيــون 
يســتهينون بهــم وفعــال 
اســتقلت وأصبــح النظــام 
اإلداري االول بالعالم بفضل 

صــوت حقيقي يســاهم في 
البنــاء، ولكــن ال ميكــن أن 
تصلح مجتمعا ليس راغبا 
أساسا في اإلصالح، فاإلصالح 
إرادة جماعية، وهذه الدولة 
إذا اســتمرت بهــذا الوضع 
فخالل أقل من ١٧ ســنة من 
اآلن ستلتهم كل احتياطاتها 
املاليــة دفعة واحدة، فكيف 
نتعامل فــي األمور األخرى 
حتى ال نصل لهذه املرحلة؟».

وشــدد على أنــه «يجب 
إعادة املؤسسات واالستثمار 
بالتعليـــــــم واإلنســــــان 
واالســتغالل األمثــل ملوارد 

الدولة، ولدينا مادتان الغاز 
الطبيعي والنفط وكلتاهما 
موجــودة بالكويــت، ولكن 
الغريب في األمر أن مشاريع 
الطاقة العمالقة كلها معطلة 
ألنهــم منشــغلون في أمور 
شديدة البساطة والسذاجة 
أحيانــا، وخســارة الكويت 
احلقيقية بالفرص الضائعة، 
والــدول التي تفــوت عليها 
فرص فإن خسائرها تكون 

جسيمة».
الوســمي «إذا  وأضــاف 
قــدر لنا أن نصــل للبرملان 
سنســتكمل مــا قدمناه مبا 

يسمى وثيقة الكويت، وهذه 
الوثيقة جزء من تصوراتي 
الشخصية إلصالح الوضع 
القائم، وبقــاء الكويت بهذا 
الشــكل ال يلبــي الطمــوح، 
ولكــن نحن مــاذا نريد من 
البرملان الذي تختاره السلطة 
والشعب الذي يتولى وضع 
القواعد التي حتكم األنشطة 
العامة، ولكن ماذا نريد من 
البرملــان، ولــو تــرك األمر 
اآلراء  الختلفــت  لألفــراد 
وهذه مســؤولية احلكومة 
واحلكومــة ملتزمــة بــه، 
وموافقتنا واعتراضنا على 

أي حكومة قادمة هو أن تقدم 
أمرا يسمى برنامج عمل وهذا 
عبارة عن األمور التي يجب 
على احلكومة أن تقدمها خالل 

السنوات القادمة». 
وذكــر الوســمي «اليوم 
لدينا أزمة أخرى تسمى أزمة 
التوظيف فعــدد اخلريجني 
وصل إلى أرقام عالية، فكيف 
تستوعب األرقام القادمة إلى 
سوق العمل؟ ولذلك البد أن 
تنشــئ مشــروعات تغطي 
األعــداد القادمة إلى ســوق 
العمل، فكل مشروع يحقق 

للدولة فوائد كبرى».

النائب السابق ومرشح الدائرة الرابعة أقام ندوة نسائية مساء أمس األول في «صباح الناصر»

شخص واحد قام باالستثمار 
في اإلنســان وتقدمي تعليم 
صحيح وجيــد، وبعد أكثر 
مــن ٦٠ عاما نحــن الى اآلن 
ال نعــرف مــاذا نريــد مــن 

مؤسسات التعليم». 
وأضــاف «الدولــة يجب 
ان تتبنــى إعــادة النظر في 
سياسات النظام التعليمي، 
وإذا أردنا أن نبني هذه الدولة 
وفق قواعد صحيحة يجب 
أن يعاد النظر في مؤسسات 
الدولة التعليمية، وهناك دول 
خالل فتــرة قصيرة حققت 
إجنازات متقدمة وليس هناك 
ما مينع من ذلك، واإلنسان 
يجــب أن يوجــه ملــا هــو 
مؤهل للقيام به، وهذا ليس 
التعليمية  دوراملؤسســات 
فقط  بــل هو دور األســرة 

كذلك». 
وذكر الوسمي «أكثر من 
ثالثة أنظمة في العالم أصبح 
لها منو في هذا القطاع خالل 
فترة قصيرة جدا منهم دولة 
اسمها راوندا وهم عام ١٩٩٨
عاشوا في مذبحة قتل فيها 
تقريبا مليونا إنسان وكانت 
من أبشع املذابح في العصر 
احلديــث، واليــوم هي أكثر 

دول افريقيا منوا».
وبني الوسمي «إننا دولة 
تنتج النفط وتبيعه بالدوالر 
وحتولــه للدينــار وتوزعه 
على املواطنني، وإحدى دول 
اجلوار عام ١٩٧٨ كان يصحو 
املواطن عندهــم ودينارهم 
يعــادل دينــارا ومائة فلس 
كويتي، وخالل سنتني فقط 
الدينار فقد عندهم ٩٠٪ من 

قيمته».
الوسمي «الشراكة  وأكد 
بيننا وبني الدولة تستوجب 
ان نعلم باملتغيرات في حني 
أن الرواتب متدنية في بعض 
القطاعــات فــي الدولة وأي 
زيــادة للرواتب املفترض ال 
حتدث تضخمــا وأال تذهب 
الزيــادة فــي غيــر محلهــا 
وأحيانا املطالبات الساذجة 
غير املدروســة تأتي بأمور 

عكسية». 
وذكر «ونحن في الكويت 
نفتقــد إلى سياســة وجود 
االســتراتيجيات وأريد كل 
واحدة فيكــن أن تدرك أنها 
شــريكة في هذا البلد وهذا 
املجتمع ومن حقها أن يكون 
لها رأي، واملستوى الثقافي 
للمرأة في الكويت أعلى من 
الرجل وهذا يخلــق التزاما 
عليها أن تشــارك بقدر هذا 

الوضع».
أن  الوســمي  وأوضــح 
«الفســاد مجموعــة مناذج 
ولكــن هذه الدولــة تختلف 
عــن كثيــر مــن األماكن في 
هذا اإلقليم، واملرأة ليســت 
مجرد عــدد مكمــل، ولكنها 

املجتمعات الغربية تنظر للكويت 
نظرة مختلفة عن كل املنطقة 

ألنها الدولة الوحيدة التي يشترك 
بها الشعب في القرار السياسي

الدميوقراطية مثل السيارة ممكن 
أن تستخدمها للتنقل وتذهب 

للعمل واملستشفى وممكن 
«تدعم» الناس وتعدمهم

القضية اإلسكانية أساسية.. ولكن 
ملاذا ال ُتبحث جيدًا..كنت أمتنى 
أن تضع الدولة برنامج عمل طبقًا 

للمادة ٩٨ من الدستور

عندما نعرف املؤشرات التعليمية 
ال نشعر باالرتياح وهناك جتربة 
يعرفها العالم كله وهي التجربة 
السنغافورية.. فلماذا ال نستفيد 

منها؟

نحن دولة تنتج النفط وتبيعه 
بالدوالر وحتوله للدينار وتوزعه 

على املواطنني

الشراكة بيننا وبني الدولة 
تستوجب أن نعلم باملتغيرات 

والرواتب متدنية في بعض 
قطاعات الدولة

يجب إعادة النظر في املؤسسات 
واالستثمار في التعليم واإلنسان 

واالستغالل األمثل ملوارد الدولة

لدينا مادتان الغاز الطبيعي 
والنفط وكلتاهما موجودة 

بالكويت.. لكن الغريب في األمر 
أن مشاريع الطاقة العمالقة

كلها معطلة

إذا قدر لنا أن نصل للبرملان 
سنستكمل ما قدمناه مبا يسمى 

وثيقة الكويت


