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متى جتري احلكومة درا�سة جلميع الرواتب للعاملني
بالقطاع العام؟ منذ �سنوات طويلة كانت الرواتب
للعاملني بالقطاع العام متفاوتة وغري منطقية يف
بع�ض الأحيان ومنذ مدة حتدثت احلكومة عما ي�سمى
بالبديل اال�سرتاتيجي لتعديل الرواتب ،مرت كم
�سنة ونحن ن�سمع عنه ومل نر �أي تعديل للرواتب،
بل و�صلنا ملرحلة �إعطاء نهاية خدمة عالية جلهات
ومنخف�ضة جلهات �أخرى ،ال�س�ؤال املهم� :أين ذهب
قانون ما ي�سمى البديل اال�سرتاتيجي للرواتب؟ وهل
�سيطبق؟ واذا كان موجودا فعال و�أ�شك يف ذلك ،فهل
�سيحل م�شكلة الرواتب التي منذ �سنوات طويلة مل
ت�ضع لها احلكومة احللول؟ ن�سمع عن ت�شكيل جلان
لعالج ال�سلبيات املرتبطة بجدول االجور واملرتبات
والكوادر املالية على م�ستوى اجلهات احلكومية
منذ مدة طويلة لكن مع اال�سف مكانك راوح،مل��اذا
تت�أخر احلكومة يف اتخاذ القرارات يف حينه؟ يعني
ت�شكيل جلنة بعد هذه الفرتة الطويلة،احلكومة مرة
تقول كلفة مالية ومرة تقول االو�ضاع زينة ووفرة
مالية ومل حتل م�شكلة الكوادر،هل �سيحل البديل
اال�سرتاتيجي للرواتب امل�شكلة؟ ا�شك يف ذلك،
هل يعقل �أن بلدا مثل الكويت يعترب من �أغنى دول
العامل وت�صدر ثالثة ماليني برميل نفط وعدد �سكانها
ال يتعدى مليون مواطن تكون زيادة الرواتب فيها
 25يف املئة للموظفني و 12.5يف املئة للمتقاعدين؟
معادلة غري معقولة وغري منطقية وخيالية ،ومنذ
فرتة عادت الى الواجهة مرة اخرى وهي ازمة قدمية
لها �سنوات طويلة يف اروقة اخلدمة املدنية والتي مل
تنظر لها مع اال�سف ويف نف�س الوقت يتم اقرار كوادر
بدون درا�سة متكاملة،مرة تقر كوادر ومرة ترف�ض
ومرة بديل ا�سرتاتيجي ومرة �شد احلزام ومرة تر�شيد
داخ املواطن مع اال�سف،ونقول هذا تخبط وتخطيط
�سيئ وغري منطقي ،النه ال يوجد اي تخطيط متكامل
جلميع الرواتب على م�ستوى الدولة ،وو�ضع �سقف
واحد وثابت جلميع الوظائف والرواتب ،بل على
العك�س هناك تفاوت يف الرواتب بني جميع �رشائح
العاملني حتى ان كان نف�س العمل والتخ�ص�ص�،أين
البديل ال��ذي تتحدث عنه احلكومات املتعاقبة؟
جمرد حديث فقط �،إن امل�شاكل ال تعد وال حت�صى
يف جميع مناحي احلياة من ال�صحة الى التعليم الى
البيئة،مبعنى �أنه مبعدل كل �شهر تكون عندنا م�شكلة
و�أن امل�شاكل عندنا متوا�صلة م�شكلة وراء �أخرى
ويقف البلد على كف عفريت� ،إن قيام احلكومة ب�إقرار
عدة كوادر مت بدون درا�سة �شاملة جلميع العاملني
بالدولة ،مع ما يعاين املواطن من م�شاكل يف ال�صحة
والرتبية وامل�شاكل احلياتية وال نن�سى م�شاكل
البيئة التي ال تعد وال حت�صى وال�ضغوط النف�سية
على املواطنني والزحمة على جميع الطرقات بدون
ا�ستثناء حتى الطرق ال�رسيعة ال تخلو من االزدحامات
ال�صعبة�،أغلب دول العامل النفطية يكون لديها كل
�شهر افتتاح م�رشوع تنموي �أو توقيع عقد م�رشوع
تنموي عك�س احلا�صل عندنا ،هل جميع اجلهات
احلكومية على خط�أ ومق�رصة يف عملها؟ يجب على
احلكومة العمل ب�رسعة حلل م�شكلة الرواتب مع ديوان
اخلدمة يف ا�رسع وقت.
ختاما :متى �سيتم تعديل الرواتب؟ اعتقد عام  2020مع
امل�شاريع امل�ستقبلية،اخلوف �أن يتم و�ضع القانون
باالدراج كغريه الكثري من القوانني والتو�صيات وال
يطبق ،ما يحدث الآن من تفاوت بالرواتب بني جهة
و�أخرى يعترب خمالفا للد�ستور والعدالة االجتماعية
وك�أن احلا�صل ي�صب يف خانة الت�ضييق على املواطن
لأمر يف نف�س يعقوب ودمتم.

هي فنانة بح�سها الرائع و�أدائها املتقن ،ت�سعى
به لتقدمي �أف�ضل اخلدمات للحركة الت�شكيلية
يف م�رص العروبة والتاريخ ،ال�سيدة نرمني
�شم�س ت��زرع اخل�ير يف بلد اخل�ير ،حتارب
بكل ما متلك االعوجاج الذي انتهجه البع�ض
با�ستغالل احلركة الت�شكيلية وال�شباب الفني
الواعد الذي يبحث عن م�ساحة اهتمام �صادقة
خمل�صة يقدم فيه ذاته عرب فنه واعماله ،ما
جعل البع�ض يخلط خط�أ بني العمل اجلاد
املخل�ص والعمل املرجو منه الك�سب والتك�سب
على ح�ساب احلركة الت�شكيلية الفنية يف الوطن
العربي ب�صفة عامة وال يخت�رص ذاك الت�سبب
واال�ستغالل على م�رص و�شباب م�رص الفني
اجلاد الذي كما قلت يجتهد اخلطى لإثبات ذاته
وتقدمي قدراته ب�شكل ح�ضاري متميز والفنانة
نرمني �شم�س التي مل تت�أخر ابدا يف بذل تلك
اجلهود ال�شبابية تعلو ب�شموخ فوق ال�شبهات
واالنحدار وا�ستغالل ال�شباب ،وهناك �شواهد
كثرية اعرفها تثبت ذلك ال داعي للتطرق لها
الآن ومع احرتامي جلميع الآراء الأخرى حول
بع�ض الن�شاطات الفنية املريبة التي تن�صب
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البيئة وصور طفايات السجائر

لها اخليام واملواقع خ��ارج حلبة االهتمام
الر�سمي والإ�رشاف القانوين للدولة فال يجوز
ب�أي حال من الأح��وال التهجم على اي قامة
فنية لها كيانها و�سجلها احلافل يف ال�ساحة
الفنية العربية امل�رصية حتت اي ذريعة او
عذر خا�صة مل�سات كم�ؤ�س�سة فنية لها قدرها
وتاريخها واحرتامها ،فما قامت به الفنانة
نرمني �شم�س من جهد ون�شاط ملحوظ خالل
ال�سنوات ال�سابقة وان تخللها بع�ض النقاط
غري املق�صودة من التق�صري ،فهذا ال يعني
انها لي�ست ممن ي�شد بها الرحال ،فنحن ب�رش
ومن طبعنا الن�سيان واخلط�أ دون قيد او هدف
من�شود للك�سب واال�ستغالل ،ومن هنا �أدعو
ال�شباب الذي ي�شد عزمه هذه الأيام يف حتديد
م�ساره ملقاطعة وحماربة املتاجرين بالفنون
م�ستغلني قدرات ال�شباب ان ي�ضعوا يدهم يف
يد الفنانة نرمني �شم�س لبناء �رصح فني جديد
تزهو به ال�ساحة الفنية يف م�رص والوطن
العربي ،فتحية لل�شباب الفني امل�رصي
املجتهد ويف مقدمتهم الفنانة نرمني �شم�س
�صاحبة اللم�سات التي ما بعدها مل�سات.

تجارب
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ايدك على راسك إذا طريت الوافد

يف كل �أزمة حت�صل يف البلد نلقي باللوم فور ًا
على الوافد ومن دون �أن نعرف �أوال من هو
الوافد وكيف دخل للبالد وما وظيفته ...
الخ.
والآن لنتفكر قلي ً
ال بهذا امل�سمى الذي بات
كال�شماعة نلقي عليها كل م�صيبة حتل بنا
كما ا�صبح كابو�س ًا يظهر لنا يف كل ازمة.
الوافد هو �إن�سان تغرب عن بالده وعن �أهله
وذويه و�أبنائه بحثا عن لقمة العي�ش بطريقة
�رشيفة وحمللة وهو �إن�سان حاله من حالك
ويف بلده له �ش�أن ومكانة اجتماعية عالية،
لكن ظرفا ما اج�بره على �أن يتجرع مرارة
الغربة والبعد عن وطنه و�شاءت به الأقدار
�أن تكون بالدنا حمطته التي ينطلق منها يف
رحلته للبحث عن لقمة العي�ش وال نن�سى �أن
للوافد ب�صمة يف التطوير والعي�ش الرغيد
ال���ذي نعي�شه ،فلنتفكر قليال مب��ن يقوم
بالأعمال الإن�شائية والنظافة ومن يقدم لك
القهوة على مكتبك �صباح كل يوم ومن ميتهن
املهام ال�شاقة يف بع�ض املجاالت غري الوافد
ولي�س تلك الأعمال فح�سب ،فهناك جانب
�إداري يف �شتى الأجهزة واملجاالت �سواء كانت
على ال�صعيد الأهلي �أو احلكومي ،عالوة عن
املهن التي تتطلب �أ�صحاب �شهادات معينة
كالطب والتعليم والهند�سة و�أم��ور كثرية
ال ي�سعني ذكرها.
نحن مع التكويت و�سيا�سة الإحالل ،ولكن ذلك
ال يعني �أننا ن�ستغني عن �إخواننا الوافدين.
فاخللل لي�س يف الوافد بل يف تاجر الإقامات

رؤية عزيز

مفتاح تساؤالتنا

مقاالت

ال��ذي جاء بعدد من العمالة وجعل منها
عمالة �سائبة واخللل �أي�ضا مب�س�ؤولينا
الذين مل يطبقوا القوانني على ه�ؤالء الذين
فتحت لهم �أب��واب ال�ش�ؤون لي�أتوا ب�آالف
الوافدين دون احلاجة لهم ،ومن اجلانب
الآخر �أي�ض ًا لوزارة الداخلية دور مهم وغري
مفعل يف �آلية الأعداد املتفاوتة من جن�سية
�إلى جن�سية �أخرى ،ما قد ي�شكل ذلك خطرا
امنيا ف��ادح�� ًا على توغل جن�سية معينة
وب�أعداد غري مدرو�سة.
�أما الذي يقول الوافد قوة عينه ..الرد عليه
ب�سيط جدا وهذا الأم��ر من ردى م�س�ؤولينك
الذين تقاع�سوا عن تطبيق قانون يحفظ
حقوقك كمواطن وحق الوافد �أي�ضا  ..اما
مو�ضوع التالعب يف الأ�سعار لن ي�أتي من
فراغ فت�أكد �أن التجارة ووزيرها املوقر يف
�سبات عميق ،لذلك ن�ستطيع ان نقول غاب
القط ولعب الف�أر من �ضعف قانون حماية
نرم خمال ربعنا على وافد
امل�ستهلك ،فال
ِ
خلونا ن�شري �إلى مكمن اخللل مبنطق ونتكلم
بعني العقل.
الوافد يا عزيزي هو �شخ�ص دخل البالد بطريقة
�رشعية وبو�ضح النقا كما يقال وب�سمة دخول
مذيلة ب�أختام وتواقيع م�س�ؤولني كويتيني
ومل يدخل ق�رسا �أو متخفي ًا مبحررات مزورة
�أو بتحايل على القانون ..اذ ًا فالعيب يف
ربعنا وقوانيننا ولي�س بالوافد الن الوافد ال
ي�ستطيع �أن مينح  150عام ً
ال ملحل �صغري يف
مطار الكويت الدويل دون تفتي�ش.

ومواقع التواصل االجتماعي

خرب ن�رش منذ عام عن تقدمي رئي�س جماعة اخلط الأخ�رض
البيئية �شكوى �إلى �إدارة �رشطة البيئة بحق رئي�س جمل�س
�إدارة اخلطوط اجلوية وحمافظ الفروانية ،بعد ر�صده
«طفاية» �سجائر يف �صورة ن�رشت لهما خالل ا�ستقبال ر�سمي
يف مبنى «الكويتية».
وقد ر�صد ال�صورة املن�شورة وبدت فيها طفاية ال�سجاير،
وعلى ح�سب ما ن�رش ب�أنه قد قام رئي�س جماعة اخلط
الأخ�رض بطباعتها و�سجل �شكوى مكتوبة وقدمها �إلى مكتب
مدير �إدارة �رشطة البيئة.
يذكر �أن �أحد بنود املادة رقم  56من قانون حماية البيئة
ن�ص على �أن «على م�س�ؤول املن�ش�أة �إزالة طفايات ال�سجائر
من املبنى».
وق��ان��ون حماية البيئة رق��م  42ل�سنة  2014واملعدل
بالقانون رقم  99ل�سنة  2015ين�ص على �أنه يجب �إزالة
كافة طفايات ال�سجائر يف الأماكن العامة املمنوع التدخني
فيها.
مثل هذه ال�شكاوى على �صور طفايات ال�سجائر يف اجلهات
احلكومية قد ت�سجل وترفع ويبقى ال�س�ؤال الذي نريد الإجابة
عليه تو�ضيحا للمباين التي يحظر فيها التدخني وااللتزام
بتطبيق القانون ماذا ب�ش�أن طفايات الكري�ستال التي تظهر
ب�صور االجتماعات الر�سمية ولكي ال نذهب بعيد ًا عن الق�صد
جمل�س الوزراء على �سبيل املثال...؟!
رغ��م التحذيرات ال�صحية ب���أن التدخني �سبب رئي�سي
لل�رسطان وعن الإ�صابة ب�رسطان الرئة� ،إ�ضافة �إلى �أورام
�رسطانية �أخرى يف الفم واحللق واملريء واملعدة والكلى
والبنكريا�س والكبد والطحال وعنق الرحم والقولون
وامل�ستقيم و�رسطان الدم النخاعي املزمن وملوث للبيئة
�إال �أن هذه العادة ال�سيئة منت�رشة يف �صفوف الطالب بنني
وبنات مبراحل التعليم وت�شمل �أعمار ال تتجاوز  21وغري
بالغني وميكن م�شاهدة هذه ال�رشيحة الكبرية من ه�ؤالء
غري البالغني يدخنون يف الأماكن املخ�ص�صة وامل�سموح
فيها التدخني وتبقى امل�س�ؤولية املجتمعية جتاه احلدث
وكذلك القانونية يف ا�سداء تهمة �إهمال قا�رص لأولياء الأمور
�إال �أن مثل هذه التهم وامل�ساءالت والق�ضايا والعقوبات
القانونية مل ن�سمع عن تطبيقها على �أر���ض الواقع �إلى
درجة التهاون يف انت�شار ظاهرة التدخني االلكرتوين يف
املدار�س.
ندرك �أهمية الوعي البيئي والتوعية اخلا�صة بقانون البيئة
ونقدر جهود الهيئة العامة للبيئة واحلمالت التفتي�شية
التي ت�شمل مرافق الدولة لتفعيل القانون وملخالفة
املدخنني يف الأماكن العامة ،ومنع «العادة» ال�سيئة يف
الأماكن املغلقة و�شبه املغلقة وو�سائل النقل العام.
ونطلب من الهيئة تفعيل دورها الرقابي يف تطبيق القانون
على من�صات التوا�صل االجتماعي من قنوات وح�سابات
الكرتونية خا�صة وعامة ملا ت��روج من �إعالنات للتبغ
وم�شتقاته  ،فهناك «هبة» جديدة و�رصعة جتتاح احل�سابات
بـ «ان�ستغرام» و«تويرت» و«�سناب» للتحري�ض والرتويج
للتدخني من قبل بع�ض �رشكات ومتاجر وباعة وم�ستهلكي
الدخان وال�سيجار والغليون و«املدواخ» والتبغ و«الفيب»
وال�شي�شة االلكرتونية على م�ستوى حملي ،رغم �أن حمالت
ا�سقاط القرو�ض تعمل ليال ونهارا يف من�صات التوا�صل
االجتماعي وارتفاع كلفة التبغ وال�رضيبة �إال �أن هناك حر�ص
من قبل بع�ض ذوي الدخل املحدود واملت�أخرين عن �سداد
الأق�ساط وااليجارات واملطلوبني م�ؤخر ًا على م�شاركة �صور
التبغ وال�سيجار الكوبي والدومنيكان الفاخر والطفايات
الكري�ستال وقاطع «ال�سيجار» املذهب كمغريات ترويجية
للتدخني كنوع من مظاهر الرثاء والتفاخر و«الف�شخرة»
الرخي�صة يف مواقع التوا�صل االجتماعي ...ومنا �إلى
امل�س�ؤولني.

كلمة حق

عبدالعزيز الشعبان

علي دشتي

Twitter: @azizalshaban

alimdashti@yahoo.com

هل نحن يف الكويت ،البلد ال��ذي يعترب
مركز ًا للثقافة والدميقراطية والتعاي�ش
بني �أطيافه واملتقبل الختالف الآخر ،هل
مازالت هذه ال�صفات مرت�سخة يف جمتمعنا
�أم زال���ت؟ م��ا ال��ذي جعل ه��ذا املجتمع
ح�سا�س ًا للغاية ال يقبل �إال ر�أيه وال ي�سمع
ّ
�صوت ًا �إال �صوته فيحجرعلى كل الأ�صوات
املخالفة ،ف�أ�صبح حتى الإعالن التجاري
يثري غليان ًا وج���د ًال ،و�أ���ص��ب��ح املعبد
لغري امل�سلمني يهزّ �أركاننا رغم �أنهم مل
ي�ؤذوا �أحد ًا بل يتع ّبدون بكل احرتام وفق
الد�ستور ،وحتى من يفكّ ر خارج ال�صندوق
بال�سجن ،هل فع ً
ال
نحر�ض عليه ونبتزه
ّ
ّ
جمرد
نحن ن�ؤمن بالدميقراطية؟ �أم هي
ّ
�شعارات لأغانينا الوطنية؟ هل نعرف �أ�ص ً
ال
ما معنى الدميقراطية؟ �أم دميقراطيتنا
جمرد �صناديق ننتخب فيها من يرمي عقاله
ومن له ن�سب و�صلة قرابة ليكون وا�سطتنا
حولنا جمل�س
ملعامالتنا احلكومية؟ ملاذا ّ
الأم���ة �إل��ى م�ؤ�س�سة خدماتية؟ ك��ل هذه
الأ�سئلة لها مفتاح واحد يحل جميع ما �سبق
لنعرفها يف الفقرة التالية.
ال��وع��ي ،نعم ال��وع��ي ه��و مفتاح �إجابة
كل هذه الت�سا�ؤالت ،فالوعي هو �سالح
ال�شعوب املتقدمة ،فعندما نكون واعني
ب�أن الدميقراطية هي حكم الأغلبية ب�رشط

احرتام حقوق الأقليات ولي�س تهمي�شها،
ال�صحة
و�أن جميع �آرائنا �أي ًا كانت ن�سبية ّ
وال منتلك ال���ر�أي ذا احلقيقة املطلقة
فنتقبل كل ر�أي خمالف لأفكارنا وعندما
نكون واعني ب�أن هذه الأر�ض هي حا�ضنة
لكل تنوع واختالف لي�ضفي على الوطن
قوة و�صالبة و�أن التعاي�ش ��ضرورة لكي
ال تتفجر الكراهية بيننا �ستنتفي الأنانية
و�سنعطي لكل �إن�سان حقه ،و�أن ذلك املبنى
امل�سمى مبجل�س الأمة هو م�ستقبل لر�ؤية
وطن ي�ستدمي بت�رشيعات طويلة الأمد حتفظ
حقوق النا�س املخالفني قبل املتفقني
فيحا�سب ويراقب ولي�س بوابة ملنافعنا
ال�شخ�صية ال�ضيقة ،فعندما منتلك هذا
الوعي هنا �ستتقدم الدولة مبجتمعها،
ولكن �إذا ا�ستمررنا بهذا التقوقع و�أن ال
�صوت يعلو �إال �صوت الأغلبية ،حتى
و�إن كان هذا ال�صوت جم ّي�ش ًا بالكراهية
والعن�رصية وب�أنها مالكة لهذه الأر�ض دون
غريها من فئات املجتمع تطالب ب�سجن من
ت�شاء ب�سبب كلمة ال تتوافق معها وحترم
احلقوق الإن�سانية للأقليات وتنفي كل
ان�سان خمتلف ،ف�أه ً
ال بوالدة جيل منغلق
على نف�سه يقبع وحيد ًا يف الدرك الأ�سفل من
املعرفة والوعي الب�رشي و�ستتعداه الأمم
ب�سنني �ضوئية و�سي�صبح يف خرب كان.

العمالة الهامشية« ...قنبلة موقوتة»
تركيبة ال�سكان داخل �أي دولة م�ؤ�رش مهم
من امل�ؤ�رشات الدالة على �أداء احلكومة،
فهي من ناحية تدلل على حجم اجلهد الذي
تبذله احلكومة يف متكني �أبناء الوطن
ومنحهم فر�ص التوظف داخل بالدهم ،ومن
ناحية �أخ��رى متنحنا �إ�شارة �إلى الدور
الذي يلعبه املواطن يف تنمية الوطن الذي
ينتمي �إليه .و «لي�س املواطن كالوافد»
يف م�س�ألة التنمية على وجه اخل�صو�ص.
فالوافد يعرب على البالد خالل فرتة زمنية
حمددة لينتفع من خرياتها وينفع بلده
مبا يحوله من �أموال ،ثم يعود �إلى بالده
لي�أتي وافد غريه يحل حمله.
لي�س هناك خالف على حاجة البالد �إلى
نوعية معينة من العمالة رفيعة امل�ستوى
القادرة على العمل �ضمن خطط التنمية،
لكن هناك �صنف �آخر من العمالة الهام�شية
ي�شكل خطر ًا �أمني ًا على املواطنني الآمنني
الذين يعي�شون ف��وق ت��راب ه��ذا البلد.
فكل يوم مير يحمل لنا خرب ًا عن حوادث
وجرائم ترتبط بالعمالة الهام�شية،
ي�أتي على ر�أ�سها �إدخ��ال املخدرات �إلى
البالد ،مبا حتمله من تهديدات ل�صحة
وم�ستقبل الأجيال اجلديدة ،بالإ�ضافة �إلى
جرائم القتل .ولعلك تذكر اجلرمية التي
هزت الكويت عام  2014عندما ا�ستيقظت
منطقة ال�صليبخات على جرمية قتل خادمة

اثيوبية ملواطنة ع�رشينية مازالت تدر�س
يف اجلامعة ،حني عاجلتها ب�أربع طعنات
نافذة �أثناء نومها! ي�ضاف �إلى ذلك بالطبع
جرائم �أخرى متنوعة.
تقول الإح�صاءات �إن اجلالية الهندية يف
البالد ارتفع عدد �أبنائها �إل��ى �أك�ثر من
مليون ن�سمة حتى منت�صف  2019لتكون
الأقرب لأعداد املواطنني ،وحتتفظ بلقبها
ك�أكرب جالية يف البالد ،تليها اجلالية
امل�رصية ،ثم الفلبينية ،فالبنغالية،
ث��م اجلن�سيات الأخ���رى .ه��ل الرتكيبة
ال�سكانية بهذا ال�شكل منطقية ومقبولة
من جانب حكومتنا الر�شيدة؟ الإح�صاءات
تقول �أي�ض ًا �إن  %72من الوافدين ميثلون
عمالة هام�شية .فهل من العقل �أن يكون
لدينا كل هذه الن�سبة من الهام�شيني داخل
بالدنا؟
لقد ح��ذرن��ا �أك�ث�ر م��ن م��رة م��ن خماطر
انت�شار العمالة الهام�شية يف بالدنا بهذه
ال�صورة ،ونبهنا ال�سلطات �إلى �رضورة
التدخل لعالج هذه الظاهرة وو�ضع حد
لها ،خ�صو�ص ًا بعد �أن ارتبط بع�ض �أفراد
هذه العمالة بجرائم �شديدة اخلطورة،
لكن يبدو �أن احلكومة لن تتحرك مبنطق
الفعل �أو امل��ب��اد�أة ملواجهة املخاطر،
لأنها تعودت �أن تعمل ب�سيا�سة رد الفعل،
�أو التحرك بعد �أن تقع الكارثة.

