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األمن والصحة في جابر األحمد

وظائف وكوادر وحكومة
تائهة

وزارة الداخلية وال��ت��ج��ارة والبلدية
يتحملون بجدارة م�س�ؤولية الأمن العام
وال�صحة وال��غ��ذاء وعليهم تقع م�س�ألة
الرقابة الدائمة يف كل �أرج��اء البالد من
دون ا�ستثناء ،لكن احللو ال يكتمل دائما
ب�سبب تقاع�س بع�ض املوظفني املناط
بهم م�س�ؤولية الرقابة واال��ش�راف على
�سالمة �سري الأمور واالجراءات القانونية
يف ال��ب�لاد .فما يحدث يف مدينة جابر
الأحمد �أمر غري خمفي وال هو م�ستور فكل
عابر �سبيل يرى وي�شاهد ب�أم عينيه تلك
املخالفات التي مت�س الأمن العام و�صحة
املواطنني وم�ستقبل الأج��ي��ال ،و�أخ�ص
بحديثي الباعة املتجولني ابتداء من �أول
دوار يف هذه املدينة ال�شابة التي ت�أ�س�ست
من ال�صفر بداية ح�ضارية تتنا�سب مع
ع�رص التكنولوجيا والبيع احل�ضاري
املنظم حتت رقابة �أمنية و�صحية ال جمال
فيه للخط�أ ،وعرب �سطور هذا املقال �أنا�شد

بني النجاح والف�شل تعي�ش دول العامل وتتفاوت ن�سب
ٍ
دولة و�أخرى وكذلك ن�سب الف�شل ،كما ان
النجاح بني
مقومات النجاح كثرية ومتعددة وكذلك �أ�سباب الف�شل،
و�أحد �أ�سباب الف�شل هو عدم االهتمام بالتعليم ،وهو
ال�سبب الرئي�سي للف�شل يف كل اجلوانب وعلى جميع
الأ�صعدة يف الكويت  ..ف�أين احللول؟
�إن تغطية كل �أوج��ه الف�شل يف الكويت مبقالة �أمر
ي�ستحيل تنفيذه ،فالف�شل لدينا ال ح�رص له وكل
ما ميكننا ذكره هو بع�ض الأمثلة عن هذا الف�شل،
فمن عدم تنويع م�صادر الدخل �إلى البنية التحتية
املهرتئة �إل��ى اجل�سور وال�شوارع امل�ؤقتة والتي
ا�ستمرت حتى اليوم �إلى امل�ست�شفيات الرتاثية �إلى
املدار�س املتهالكة �إل��ى ال�سياحة املعدومة �إلى
البريوقراطية يف تنفيذ املعامالت �إلى الف�ساد الذي
ا�ستاء منه رئي�س احلكومة ،مبجرد ت�رصيح� ،إلى
تطاير احل�صى �إلى �سيطرة طبقة التجار على مفا�صل
الدولة وت�أثريهم املبا�رش باتخاذ القرار يف الدولة
ح�سب �أهوائهم �إلى الرتكيبة ال�سكانية العليلة ..
وتعالوا لنتعمق قلي ًال يف هذا الف�شل الأخري ونبحث
عن �أ�سبابه.
�إن اخللل ال��ذي يعاين منه ال�شعب الكويتي يف
الرتكيبة ال�سكانية لهو �أكرب خلل ت�سببت به احلكومة
بعدم تخطيطها وو�ضعها لال�سرتاتيجيات الناجحة
ما �أو�صلنا للحالة التي ال تُ طاق ،فعندما يكون عدد
الوافدين يف البلد ثالثة �أ�ضعاف املواطنني فهذا يعني
�أن الدولة تهدر ميزانيتها على اخلدمات بن�سبة ثالثة
�إلى واحد ل�صاحلهم لي�ستفيد ال�شعب الكويتي من ربع
ميزانية الدولة فقط ،هذا ف� ً
ضال عن ان هذه الن�سبة
من الوافدين  ٪75تقوم بت�رسيب �أموال البلد للخارج
لأنهم بطبيعة احلال يعملون لي�رصفوا �أموالهم يف
بلدانهم بينما يقوم املواطنون الذين ي�شكلون ربع
�سكان الكويت بحقن �أموالهم يف البلد وه��ذا �سبب
رئي�سي للخلل يف اقت�صاد البلد ،فم�رصوفات الكويت
يقابلها �إي��رادات لدول �أخ��رى ،ولو كانت احلكومة
قد فكرت ب�شكل �صحيح بت�أهيل املواطنني واالهتمام
بتعليمهم ثم تن�سيق العمل بني وزاراتها و�إح�صاء عدد
الوظائف املطلوبة ملا كان لدينا هذا اخللل الكبري
اليوم ،هذا وال �أريد �أن �أدخل بتفا�صيل بقية امل�شاكل
التي يعاين منها املواطن مثل االختناقات املرورية
وطوابري امل�ست�شفيات وامل�شاكل الأمنية ،والكارثة
الكربى هي �أننا ال نرى حتى اليوم �أي بوادر حلل هذه
الق�ضية ال من احلكومة وال من املجل�س �إال عرب بع�ض
الت�رصيحات التي ال قيمة لها والتي ال تتطابق مع
الواقع ،فالتكويت الذي �أزعجتنا به احلكومة وكذلك
بع�ض �أع�ضاء جمل�س الأمة ال يكون بكرثة الكالم بل
ابتداء
هو �أمر يحتاج التخاذ خطوات حقيقية وفعالة
ً
ب�إ�صالح التعليم الذي ُيعترب هو الباب الأول لت�أهيل
املواطن ثم �إحالله بدل الوافد ولكن مع الأ�سف ال�شديد
ال حياة ملن تنادي.
�إن �أق��رب مثال على عدم اهتمام احلكومة مبو�ضوع
التعليم هو �إهمالها لأ�صحاب الوظائف الرتبوية
امل�ساندة والذين ُحرموا من الكوادر املنا�سبة لهم
مما دف��ع الكثري منهم للتوجه ل���وزارات �أخ���رى ال
عالقة لها بتخ�ص�صاتهم الرتبوية ،ومن امل�ؤكد �أن
هروبهم من الأعمال الرتبوية �سيجرب وزارة الرتبية
على اال�ستعانة مبوظفني �آخرين ال ميلكون نف�س
�شهاداتهم وتخ�ص�صاتهم وهنا يتحقق جزء من اخللل
يف التعليم ،ثم �إن توجههم للعمل ب��وزارات �أخرى
�سيجعل منهم بطالة مقنعة وموظفني بال �أي �إنتاجية
وهنا يتحقق جزء من اخللل يف الرتكيبة ال�سكانية
لأن الدولة �ست�ضطر لال�ستعانة بعمالة خارجية تكون
�أكرث فاعلية من هذه «البطالة املقنعة» ولو فكرت
احلكومة قلي ًال لوجدت �أن �إعطاء �أ�صحاب الوظائف
الرتبوية امل�ساندة الكادر الذي يطالبون به هو بداية
احلل لكلتا الق�ضيتني ،الرتكيبة ال�سكانية و التعليم� ،أي
�إن هذه املطالبة لي�ست جمرد مطالبة مالية بل �سيكون
لها �أثر مبا�رش على تعديل �أو�ضاع البلد من عدة نواحي،
وال �أريد هنا �أن �أذكر جمل�س الأمة لأين مقتنع متام ًا من
�أنه �أعمى وال يرى طريق الإ�صالح.

مدارس التربية وغياب

كل موظف م�س�ؤول يف كل وزارات الدولة
للنظر بعني الغرية واحلر�ص وحما�سبة
الفا�سدين ممن �أهملوا واجبهم الوطني يف
الرقابة ومنع انت�شار البقاالت يف البيوت،
يبيعون الفا�سد من الطعام وال�سجائر
للأطفال �إلى جانب عدم وجود تراخي�ص
تفيد لياقة البائع يف تلك البقاالت �أو الباعة
املتجولني من �أفغان وهنود وبنغالدي�ش
وغ�يره��م م��ن خمالفي ��شروط ال�سالمة
والأمن ال�صحي والغذائي ،ما يعر�ض كل
�شيء يف البالد للخطر خا�صة اذا كان بيع
ال�سجائر للأطفال دون اخلام�سة ع�رش
عاما مباحا وباحلبة ،ف�سعر ال�سيجارة
الواحدة ولي�س علبة ال�سجائر خم�سني
فل�سا ،وبهذا تكون ال�سجائر �أرخ�ص من
الكت كات �أو علبة ع�صري الـ«كي دي دي».
�إلى الله امل�شتكى يا وزارة التجارة اذا
عجزت البلدية والداخلية عن �أداء الواجب
املناط بهم.

إجراءات األمن والسالمة
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أنت لست دائم ًا الرقم «»1
يعتقد بع�ض النا�س �أن��ه دائما هو الرقم
واحد ،بحكم �أنه �إما ذو من�صب وظيفي عال
�أو بحكم �أنه ذو مكان اجتماعي مرموق� .أو
بحكم انه من ذوي الأم��وال� ,أو امل�شاهري
على امل�ستوى االعالمي �أو االجتماعي ،فرتاه
يريد ان يعامله النا�س دائما على �أ�سا�س
مكانته .وعلى �أ�سا�س من�صبه الوظيفي� ,أو
االجتماعي و�أن ي�ستقبلوه دائما باحلفاوة,
والتقدير ,والتبجيل ويفر�شوا له ال�سجاد
الأحمر فال ير�ضى �أن يعامل �إال على �أ�سا�س
�أنه الرقم واحد وهذا ا�ستعالء يف غري مكانه
وترفع �آيل لل�سقوط متى فقد ال�شخ�ص ذلك
املن�صب� ,أو تلك ال�صفة االجتماعية� .أو
�أفل�س وفقد ماله �أو طال به الزمن وفقد
عافيته ,وبريقه االجتماعي فالوزير
يف وزارت���ه ه��و رق��م واح���د .بحكم �صفته
الوظيفية ,وم�س�ؤوليته ال�سيا�سية ولكنه قد
يكون الرقم « »5يف ديوانية الأ�رسة فهناك من
هم �أكرب منه عمر ًا ,وتقدير ًا داخل الأ�رسة,
�أو القبيلة وهو الرقم « »4يف �أجتماع ي�ضم
وزراء �أقدم منه ومنهم رئي�س الوزراء رئي�سه
املبا�رش وقد يكون الرقم« »20عندما يقف
يف طابور يف وزارة� ,أو �أمام �سفارة �أو يف
م�ست�شفى �سواء يف الداخل� ,أو اخلارج والأب
يف البيت مع �أف��راد �أ�رسته قد يتغري رقمه
االجتماعي ،بتغري العالقات داخل الأ�رسة
فهو الأب �أم��ام �أبنائه الكبار ت��ارة و�أمام
زوجته الزوج ,واحلبيب ,وال�صديق تارة
�أخرى وهو اخلادم لأبويه ,ولأبنائه ال�صغار
وهو الرقم « »100يف امل�سجد بحكم ح�ضوره
لل�صالة مع اجلماعة وقد يكون الرقم «»500

يف امل�رسح� ,أو يف قاعة اجتماعات فالرقم
يجب �أن يتغري وفق ًا للمكان ,والزمان,
واحلالة االجتماعية وح�سب الظروف ومن
اخلط�أ �أال يفرق املرء بني املكانة ,واملكان
ويقال يف املثل «لكل زمان دولة ورجال»
وال يبقى �شيء على حاله وم ��آل كل �شيء
للتغيري� ,أو الهالك� ,أو الزوال وال يبقى �إال
الله «�سبحانه وتعالى» فهو مغري الأحوال
و�أن حال االن�سان يف تذبذب ,وتغري من
�صحة الى �سقم ومن غنى الى فقر ومن ا�ستقرار
الى �ضياع ,وت�شتت ومن من�صب رفيع الى
ان�سان عادي واملحافظة على الرقم واحد
�شيء م�ستحيل وكذلك حتديد رقم اجتماعي
ل�شخ�ص �آخر �صعب جدا ،فالعامل �أو اخلادم
�أو املوظف لديك هو �أمامك رقم « »7او «»10
ولكنه يف منزله ,وعند �أ�رسته رقم واحد.
و�إياك �أن حتاول �أن ت�صغره� ,أو ت�ست�صغره
�أمام �أ�رسته بحكم معرفتك بطبيعة عمله� ,أو
مكانته االجتماعية لديك .ومن ي�سمع كالم
غريه عنه ب�أنه متكرب فلرياجع نف�سه ،فهذا
م�ؤ�رش اجتماعي خطري فهو ال يفرق بني
املكان ,واملكانة وعليه �إعادة ح�ساباته مع
نف�سه ومع الآخرين ،فاالن�سان لي�س دائما
الرقم «واحد»!
مالحظة:
يعجبني الغربيون من ذوي املنا�صب ،فانهم
يف منا�صبهم الرقم واحد! ولكنهم بعد انتهاء
فرتة عملهم� .أرقام متغرية يف �أ�رسهم ,ويف
او�ساط احلياة ال�شعبية فتجد الرئي�س رئي�س ًا
وبعد انتهاء من�صبه �شخ�صا عاديا جدا!

بينما يعلن وكيل وزارة الرتبية عن تطبيق
جتربة الوجبات ال�صحية على ع��دد من
امل��دار���س خ�لال ال�شهر املقبل بالتن�سيق
مع هيئة الغذاء وال��دواء و�رشكة املطاحن
الكويتية ،م�ؤكدا على �أهمية �إدارة املقا�صف
املدر�سية ب�أ�سلوب تربوي والت�أكد من توفري
التغذية ال�سليمة وتوافر ال�رشوط ال�صحية يف
الوجبات واملواد الغذائية يف هذه املقا�صف
باعتبارها تدخل يف نطاق قيا�س م�ؤ�رشات
التعليم والتغذية ال�صحية للطالب� ،إذا بنا
نقع يف �أزم��ة من ن��وع �آخ��ر يف ع��دم اتخاذ
الإجراءات االحرتازية يف الأمن وال�سالمة يف
املدار�س ،وكانت النتيجة مع �إمياننا بق�ضاء
الله وق���دره،و�أن احل��ذر ال مينع قدر فكان
حادث ده�س طالب يف املرحلة االبتدائية من
مركبة الأغذية داخل �أ�سوار املدر�سة ومت نقله
�إلى م�ست�شفى مبارك الكبري يف حالة حرجة
�شفاه الله وعافاه .
�سنوات من الت�رصيحات يف االهتمام بالتغذية
ال�صحية وال زلنا نعاين من الوجبات غري
ال�صحية ،وب�إ�رشاف وزارة الرتبية ،وهذه
املرة ب�إجراءات الأم��ن وال�سالمة ومدار�س
�آيلة لل�سقوط وحتت قيد العمل وال�صيانة،
وانت�شار الظواهر ال�سلبية ،وه��ذه املرة
دخول مركبات داخل املدار�س يف حني �أبنا�ؤنا
داخل الأ�سوار فكان احلادث الأليم ،فما الذي
اتخذ من �إجراءات للحفاظ على �سالمة �أرواح
�أبنائنا يف امل��دار���س..؟ وحتت �أي م�سمى
ميكن �أن ن�ضع مثل هذه احلوادث ..؟
وبعد هذا احلادث كالعادة �أعربت الوزارة
عن �أ�سفها لوقوع احلادث وا�صابة احد ابنائها
الطلبة ،م�ؤكدة انها تويل احلادث اهتماما
كبريا ،داعية املولى عز وجل ان مين على
الطلبة بال�شفاء العاجل.
وقد اعلنت عن ت�شكيل جلنة حتقيق عاجلة
يف مالب�سات وايقاف مديرة املدر�سة عن
العمل ال��ى حني االنتهاء من التحقيق،
م�شرية ال��ى �أن اجلهات الأمنية حتفظت
على �سائق ال�شاحنة وبا�رشت حتقيقاتها،
وذك���رت ال���وزارة يف بيان لها �أن وزير
الرتبية وزير التعليم العايل وجه قيادات
املناطق التعليمية ب�إعادة تقييم اجراءات
الأمن وال�سالمة وت�شديدها داخل املدار�س
وو���ض��ع �ضوابط م�شددة ل�ضمان �سالمة
الطلبة.
وزارة الرتبية حتتاج �إل��ى نف�ضة حقيقية
ولي�ست ت�صاريح و�أخبار ًا ال تقدم وال ت�ؤخر
فما هو مطلوب وعاجل االهتمام يف �أرواح
الطالب والأم���ن وال�سالمة و�إع���ادة النظر
يف الن�رشات واللوائح الداخلية والأنظمة
وال��ق��وان�ين اجل���ادة ال��ت��ي قابلة لتنفيذ
والتطبيق الفعلي حتى حتمي �أبناءنا
الطالب الذين هم �أمانة يف �أعناق الوزارة،
فما نريده هو حتمل امل�س�ؤولية وا�ست�شعار
املعلمني و املعلمات بامل�س�ؤولية الكاملة
جتاه فلذات �أكبادنا داخل �أ�سوار املدار�س ..
فلي�س من املعقول �أن يتعر�ض طالب للده�س
داخل �ساحات املدار�س وبوجود هيئة �إدارية
وتعليمية وعاملني وطالب ،فمن املتوقع �أن
يكون احلادث خارج النطاق ال قدر الله لكن
الإهمال والت�سيب ي�صل �إلى هذا امل�ستوى
واحل��د ,فمن ال�رضوري �أن يكون للوزارة
موقف رادع لتجنب مثل هذه احلوادث الأليمة
�أو �أن ترفع امل�س�ؤولية كاملة يف كتابة
عبارات مفادها ب�أن الوزارة غري م�س�ؤولة عن
فقدان �أبنائنا داخل املدار�س.
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كفى ظلم ًا للوافدين يا وزير الصحة

الأخ وزير ال�صحة ال�شيخ با�سل ال�صباح يقول
الله عز وجل يف الآية  34من �سورة التوبة
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اطلِ َو�أَ ْعت َْدنَ ا
ِللْكَ ِ
يما» ومع الأ�سف
افرِ َ
ين ِمن ُْه ْم َعذ ً
َابا �أَ ِل ً
ان ما جاء يف هذه ال�سور الربانية ينطبق
على وزارة ال�صحة يف حت�صيلها للت�أمني
ال�صحي من الوافدين ،وال تلتزم ب�رشوط هذا
الت�أمني.
الأخ وزير ال�صحة� ،أعلم جيدا انك ال تقبل
بهذه الت�رصفات ،وال تقبل ب�أكل �أموال النا�س
بالباطل ،وال تعلم �شيئا عما يحدث ،ولكن
بعد ان مت ابالغك من خالل هذه املقالة ،فال
عذر لك �أمام الباري عز وجل.
معايل الوزير  ..لقد فر�ضت وزارت��ك مع
االقامة دفع ت�أمني �صحي لكل واف��د ،وهي
 50دينار ًا لعمال ال�رشكات ،و 100دينار
ل�سواقني ،و 5دنانري للخدم ،وهذه الر�سوم
جاءت حتت م�سمى «ت�أمني �صحي» ومعنى

كلمة ت�أمني هي ان تتكفل الوزارة مب�صاريف
عالجه طوال فرتة اقامته ،ولكن وزارتك رغم
انها اخذت منهم ت�أمين ًا �صحي ًا ي�صل احيانا
�إلى  100دينار� ،إال ان هذا التامني ال ي�شمل
حتى مراجعة امل�ستو�صف� ،إذن ما قيمة هذا
التامني ،فعند مراجعة الوافد للم�ستو�صفات
ت�أخذون  2دينار ر�سوماً ،واذا راجع امل�ست�شفى
ت�أخذون  5دنانري ر�سوماً ،واذا راجع العيادة
اخلارجية تكون الر�سوم  10دنانري ،واذا
ادخ��ل امل�ست�شفى يدفع  10دنانري عن كل
يوم باال�ضافة الى دفع تكاليف التحاليل
واال�شعة والعمليات وغريها ،فطاملا يدفع
تكاليف مراجعته ودخوله وعالجه وحتاليله
وا�شعته ،اذن ب�أي حق تاخذون منه ت�أمين ًا
�صحي ًا عند جتديد االقامة؟!! ف�إما انكم ت�أخذوا
منه ت�أمين ًا �صحي ًا عند عمل الإقامة ب�رشط
ان ت�شمل كل تكاليف عالجه ومراجعاته،
و�أما تكتفون ب�أخذ ر�سوم عند كل مراجعة،
مع �إلغاء الت�أمني ال�صحي ،ولكن اخذكم
ت�أمين ًا �صحي ًا وبنف�س الوقت ت�أخذون ر�سوم
املراجعات والعالج فهذا ظلم ،واعتقد انك ال
تقبل بهذا الظلم يا معايل الوزير.

atsenafi@gmail.com

العصر البالستيكي

مر العامل بع�صور مهمة يف التاريخ ،ع�صور ر�سخت
معنى الفن واجلمال واحل�ضارة ،الع�صور احلجرية
والربونزية واحلديدية والتي �سميت ن�سبة �إلى
املواد التي ا�ستخدمت يف كل ع�رص والتي �صنعها
الإن�سان وا�ستخدمها يف حياته اليومية .اما اليوم
ف�أ�صبحنا نعي�ش يف ع�رص البال�ستيك حيث كل �شيء
تقريبا �أ�صبح م�صنوعا من البال�ستيك �أو حتى يدخل
يف �صناعته البال�ستيك.
�أ�صبح العامل اليوم يعتمد اعتماد ًا �شبه كلي على
البال�ستيك ب�سبب رخ�ص �سعره وتوافره وا�ستهالكه،
ولكن على الرغم من كل الع�صور التي ذكرت ف�إن
ع�رصنا البال�ستيكي هو الأخطر على االطالق.
فالبال�ستيك ا�رضاره �أكرب من منافعه ،و�سلبيات هذه
ال�صناعة �أ�صبحت ت�شكل خطرا على �صحة الإن�سان
والب�رشية حيث ت�سبب الأمرا�ض من املادة التي
ينتجها وهي الديوك�سني امل�سببة لل�رسطان .حيث
ان البال�ستيك يعرف ب�أنه �صعب التحلل ،لذلك ي�ؤثر
على البيئة ما يهدد بالق�ضاء على الغطاء النباتي.
وعندما يتم دفن البال�ستيك ف�إنه يعزل الرتبة عن
مياه الأمطار ما يعرقل منو النباتات بل مينعها.
وحرقه ي�سبب ت�أك�سد املواد الكيماوية ما ينتج عنه
ا�رضار بيئية خطرية وتلوث ي�ؤذي الإن�سان وهناك

العديد من الأ�رضار التي ال حت�صى.
فاليوم ب���د�أت ال���دول بحظر ا�ستخدام �أكيا�س
البال�ستيك وا�ستبدالها ب�أكيا�س �صديقة للبيئة
كاالكيا�س الورقية �أو القابلة للتحلل ،و�أ�صبحت
املجتمعات اكرث وعيا يف ا�ستهالك املواد للحفاظ
على البيئة وعلى معدالت التلوث .فالبال�ستيك
اليوم ي�صعب حتلله اذ ي�ستغرق من 1000-450
�سنة حتى يتحلل كليا ،تخيلوا الأطنان املهولة من
البال�ستيك كم �ستحتاج �إلى ان تتحلل؟
فبعد درا�سات �أخ�يرة تو�صل الباحثون �إل��ى ان
خملفات البال�ستيك �أ�صبحت تهدد حياتنا ب�سبب
تكاثرها يف بطون الأ�سماك واحليوانات والتي
ن�أكلها الحقا.
نحن من يت�سبب يف خلق �أمرا�ض جديدة وال�سبب
اهمالنا للتوعية مبخاطر بع�ض املنتجات
وال�صناعات.
نحتاج وقفة جدية جت��اه ا�ستخدام البال�ستيك
حيث ان امل�ؤ�س�سات يف اخلارج بد�أت ت�أخذ ثمن
املنتجات البال�ستيكية لتقليل اال�ستهالك من قبل
النا�س .وبالفعل جنحت يف التوعية ويف حمالتها
ما ي�ستوجب علينا اي�ضا اتباع نهجهم للتقليل من
اال�رضار على النا�س والبيئة.

