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املواقف والتطلعات ووجهات النظر املنشورة
في هذه الصفحة وفي بقية مقاالت الرأي في كل صفحات الجريدة
تمثل أصحابها وال تتحمل «راهنلا» تبعاتها.
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خذ وخل

وجهة نظر

ََ
«عيـش وشكـر»

محاسبة النفس واجبة يا حكومة!
الكويت بلد غني بموارده ،وطاقاته البشرية غير الموظفة،
ف��ي تحقيق األه ��داف المطلوبة وال��واج �ب��ة ،بسبب سوء
تشكيل الحكومات المتعاقبة ،وتشبث تلك الحكومات
باالستمرار في عملهما غير المنتج والحقيقي ،ورغم
ذلك ال تريد ان تفهم حجم فشلها وسوء نهجها ،فهي
دوم��ا تصر على االستمرار في طريقها دون االصغاء
ال��ى أص ��وات ال�ع�ق��ل ح�ت��ى وص�ل�ن��ا ال��ى م��ا ن�ح��ن ف�ي��ه من
تدهور احوالنا المالية واالقتصادية وفي مستوى التعليم
وال �ص �ح��ة وال �ث �ق��اف��ة وج�م�ي��ع ال �خ��دم��ات ال �ت��ي يحتاجها
المجتمع.
ان ال �ب �ل��د ي �ع��ان��ي م ��ن م �ش �ك��ات ع��ال �ق��ة وم �ت��أخ��رة منذ
زم��ن بعيد .م��ن تنمية حقيقية وح��ل مشكلة االس�ك��ان
والتركيبة السكانية وما يصاحبها من إحال المواطن

محل كثير من األعمال التي يقوم بها الوافدون والعمل
الشفاف في األجهزة الحكومية وتطبيق القانون والعدالة
على الجميع با تمييز.
ه� ��ذه أم �ث �ل��ة ك �ث �ي��رة ع �ل��ى ف �ش��ل ال �ح �ك��وم��ات ال�م�ت�ت��ال�ي��ة
واالس�ت�م��رار رغ��م خ�ط��ورة ال�ح��ال��ة المالية واالقتصادية
والبيئية والتعليمية والصحية والخدمية وعدم التفكير
الجدي في ايجاد البديل المالي واالقتصادي للنفط ،انها
م��أس��اة حقيقية تعصف ب��ال��وط��ن بسبب تعنت وع��دم
تقدير الوضع ومحاسبة النفس والصدق مع الوطن بدل
الامباالة لصرخات المجتمع الذي يطالب بحكومة جادة
في تحقيق أمنياته وامنيات ومستقبل أبنائه ،انه مطلب
مستحق من اصحاب القرار لتحقيق األهداف المتأخرة
والمطلوبة لهذا البلد المسكين الطيب .والله المستعان.
حامد السيف

حقول مجتمعية

رفقًا بمعلمي املدارس الخاصة
ً
م��ع ب��دء ع��ودة العاملين ب��ال�م��دارس الخاصة ً ،خصوصا
ال �م��دارس ثنائية ال�ل�غ��ة ال�ت��ي اس�ت�ع��دت م�ب�ك��را وب �ق��رارات
مجحفة في حق المعلمين وجميع العاملين في مدارسها،
ض��ارب��ة ع��رض ال�ح��ائ��ط ق� ��رارات اإلدارة ال�ع��ام��ة للتعليم
ال �خ��اص ال�خ��اص��ة بتنظيم س�ي��ر ال�ع�م��ل داخ ��ل ال �م��دارس
وزيادة األنصبة والمهمات الموكلة إلى كل معلم ومعلمة،
واالستحقاقات المتبادلة بين الطرفين.
وف��ي غ�م��رة اس �ت �ع��دادات ال �م��دارس الحكومية وال�خ��اص��ة
للعام الدراسي الجديد تعددت صور التنكيل بالمعلمين
م ��ن ب �ع��ض م � ��دارس ث �ن��ائ �ي��ة ال �ل �غ��ة ال �ت��ي ق��ام��ت ب��إج �ب��ار
معلميها على ال ��دوام ف��ي ال �م��دارس منذ ي��وم  8/22رغم
ان ال �ع��ودة ال��رس�م�ي��ة ل�ل�م��دارس ل��م ت�ح��ن ب�ع��د ،ول�ك��ن ه��ذه
المدارس تفرض مواعيد خاصة للعودة وكأنها ال تخضع
لوزارة التربية والتعليم في الكويت ولقرارات ونظم اإلدارة
العامة للتعليم الخاص ،وإلى خطة العام الدراسي الجديد
والمواعيد المعتمدة الصادرة من التعليم الخاص.
ان اجبار المعلمين والمعلمات على الحضور والدوام في
ابتداء من هذا التوقيت المبكر ،واجبارهم
هذه المدارس ً
واالجتماعات «أوناين» الشك أن كل
يوميا
على ال��دوام
ً
ً
ذلك يمثل إجحافا وظلما ،ويزيد الطينً بلة أن يتم فرض
ج��داول كثيفة على المعلمين أسبوعيا تتعدى االنصبة
الرسمية ً ،حيث تزيد في بعض األحيان على  36حصة
أس�ب��وع�ي��ا للمعلم وال�م�ع�ل�م��ة ،وذل ��ك يعتبر ض�ع��ف الحد

األقصى المقرر بالمدارس الحكومية ،كما تفرض تلك
المدارس على معلميها ومعلماتها التواجد في ًالمدرسة
ل�ل�ق��اء أول �ي��اء األم ��ور اب �ت��داء م��ن ال�ث��ام�ن��ة ص�ب��اح��ا وحتى
السادسة مساء في أسلوب فج من التحكم وفرض اآلراء
المخالفة لنظم العمل في المدارس الخاصة.
وي ��زي ��د ع �ل��ى ذل ��ك ت�ق�ل�ي��ل أع � � ً�داد ال �ع��ام �ل �ي��ن وال�م�ع�ل�م�ي��ن
بالمدارس بشكل كبير توفيرا للنفقات ما يضغط على
ب��اق��ي ال�ع��ام�ل�ي��ن ب��زي��ادة االن�ص�ب��ة ال�ف�ص�ل�ي��ة ومضاعفة
األنشطة المدرسية والتي ال يتحملها بشر ،وباالضافة
إلى زيادة األعباء المفروضة على المعلمين هناك فروق
النظر
بغض
ً
كبيرة في مرتبات المعلمين العرب واألجانب ً
عن المسمى الوظيفي ،هذه الفروق تمثل ظلما واضحا
بين العاملين والذين يقومون بنفس األعباء ،ناهيك عن
تكليف بعض مساعدي المعلمين بالعمل كمعلم عند
غ�ي��اب��ه دون زي� ��ادة ف��ي أج� ��ره ،وت�ق��دي��ر ل� ��دوره وج �ه��وده،
ب��االض��اف��ة إل ��ى وج ��ود ع��ام�ل�ي��ن وم�ع�ل�م�ي��ن ي�ع�م�ل��ون في
المؤسسة باقامات خارجية.
إن ه��ذه ال �ن �م��اذج م��ن ال �م��دارس ي�ج��ب أن ت�ل�ت��زم ب�ق��ان��ون
الدولة التي تعمل بها ،كما أنها يجب عليها أن تسير وفق
األنظمة وال�ق��رارات المفروضة من اإلدارة العامة للتعليم
وذلك حتى يستطيع المعلم أن يعيش ًفي أجواء
الخاص،
ً
نفسيا وبالتالي يستطيع أن ّ
يخرج أجياال صالحة
مريحة
للمجتمع.
إعالمي متخصص في الخطاب التنموي

يوسف شالش البريك

Yoseffkw@hotmail.com

ق ��ال ��وا وي �ق��ول��ون وم �س �ت �م��رون ب��ال �ق��ول إن
ميزانية الدولة تعبانة وما في بيزات والزم
نقنن المصاريف والب��د من التقشف وإلى
آخ��ر ه��ذه ال �ع �ب��ارات وال�ج�م��ل ال �ت��ي تصيب
ال �م��واط��ن ال�ب�س�ي��ط ب��ال�ه��م وال �ك��در وتجعله
ي�ع�ي��ش ف��ي دوام� ��ة ال �خ��وف م��ن المستقبل
ال� �ق ��ادم ألن ال� �ك ��ام ص � ��ادر م ��ن ال�ح�ك��وم��ة
ال ��رش� �ي ��دة ال� �م ��وق ��رة وه � ��ي م� ��ن ت �ت �ص��رف
بالميزانية العامة للباد ،والحين ب��ات من
الضروري أن نستذكر المغفور له بإذن الله
تعالى (جابر العيش) رحمه الله هو الشيخ
جابر ب��ن عبد الله الصباح ال��ذي حكم من
( )1859-1814وه��و ال�ح��اك��م ال� �  3للكويت
وف�ت��رة حكمه تعد األط ��ول بتاريخ الكويت
لكونه حكم  45عاما تقريبا وعرف بجابر
العيش ألنه كان يقوم بعمل الموائد للفقراء
ب�ج��ان��ب ق�ص��ره ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن ق�ل��ة وش��ح
الموارد المالية بذلك الزمن الماضي وما قال
رحمه الله ألهل الكويت ما في بيزات الزم
تدفعون من جيوبكم مثل ربعنا اليوم ،وخل
نشوف متى وليش ظهر التموين بالكويت.
ب ��دأ ال�ت�م��وي��ن ف��ي ع ��ام 1942م واش�ت�ه��رت
ال �س �ن��ة ال �م ��ذك ��ورة ب�س�ن��ة (س �ن��ة ال �ب �ط��اق��ة)
وج��اءت البطاقة التموينية بأمر من حاكم
الكويت المغفور له ب��إذن الله تعالى الشيخ
أح �م��د ال �ج��اب��ر ال �ص �ب��اح -ط �ي��ب ال �ل��ه ث ��راه-
بسبب ال �ح��رب ال�ع��ال�م�ي��ة ال�ث��ان�ي��ة وتوابعها
م ��ن ح �ي��ث ش ��ح ال� �م ��واد ال �غ��ذائ �ي��ة وال ��رك ��ود
االق� �ت� �ص ��ادي ال � ��ذي أص � ��اب ال �ع��ال��م بسبب
ال�ح��رب وت��م ان�ش��اء دائ ��رة التموين لتوزيع
ال�م��واد الغذائية على المواطنين وف��ق نظام
ال�ب�ط��اق��ة ،وك��ان��ت ب��ال��واق��ع بطاقتين األول��ى
ل �ت��وزي��ع ال �م ��واد ال �غ��ذائ �ي��ة وال �ث��ان �ي��ة ل�ت��وزي��ع
االقمشة على المواطنين كل هذا في ظروف
الحرب العالمية الثانية وش��ح ال�م��وارد وقلة
األم ��وال وال�ك��وي��ت ل��م ت�ع��رف خ�ي��رات النفط
بعد ولكن الحاكم رحمه الله ل��م ينس اهل
ال �ك��وي��ت وخ �ف��ف ع�ن�ه��م م�ع��ان��ات�ه��م ووق��ف
العمل فيها بعد نهاية الحرب وعودة األمور
لسابق عهدها تم وق��ف البطاقة التموينية
وإل �غ��اء دائ� ��رة ال�ت�م��وي��ن ،وم ��ع ك�ب��ر ال�ك��وي��ت
وزيادة السكان تمت العودة للعمل بالبطاقة
التموينية في ع��ام 1975م ب��إش��راف وزارة
ال �ت �ج��ارة وال�ص�ن��اع��ة ،وب�ع��د ك��ل ه��ذا العمر
ج ��اءن ��ا ال �ي ��وم م ��ن ي �ق��ول ي �ج��ب ان نخفف
وان نقلل حصة
الدعم على المواد الغذائية
َ َ
المواطن من العيش (الرز) والشكر (السكر)

وال� �س ��ؤال ه�ن��ا ه��ل م�ي��زان�ي� َ�ة ال ��دول ��ة س��وف
َ
تعمر وتكبر من العيش والشكر؟ ومع هذا
الكام خ��رج لنا بيان وزارة التجارة نافية
ه��ذا الكام وأنها دراس��ة من وزارة المالية
توجيهات صحية
في عام 2015م وأن هناك
َ َ
تقول ان تخفيف العيش والشكر سيسهم
برفع الصحة العامة للمواطنين كام منمق
وم �ه �ن��دس ،ول�ك��ن ال �س��ؤال «ل�ل�ص�ح��ة» التي
ت��ؤ َي��د ت�ق�ل�ي��ل ح �ص��ة ال �م��واط��ن م��ن ال�ع�ي��ش
َ
والشكر هل المادتان هما السبب الرئيس
للسمنة ب��ال�ك��وي��ت؟ وم��ا ه��و وض��ع مطاعم
السريعة؟ وهل العيش أخطر من
الوجبات
َ َ
ال�ف��اس��ت ف��ود وال��ش��ك��ر (ال �س �ك��ر) م��وج��ود
بمحال الحلويات المختلفة والمنتشرة على
أرض الواقع ووسائل التواصل االجتماعي،
والله عيب عشان تبون تتقشفون وتعدلون
ميزانيتكم على لقمة المواطن وعينكم على
وجبته وعينكم الثانية على جيبه!
وي��ا س��ادة يا ك��رام تعديل الميزانية العامة
للدولة ال يأتي من لقمة وجيب المواطن ألن
المواطن وصل لحد الكفاف بسبب ابتائه
ب��ال�ق��روض وال �غ��اء ال�ف��اح��ش ال��ذي ليس له
حسيب أو رقيب وسكنه باإليجار لتأخر
السكن الحكومي لعقدين أو أك�ث��ر بسبب
ال�ه�ب��وط ب ��األداء الحكومي وش��ح األراض��ي
وق� �ل ��ة ال �س �ي��ول��ة ال �م��زع��وم��ة م ��ن ق �ب��ل ب�ن��ك
االئتمان ،وأن كل الجهات الممولة للمواطن
باتت تصحح ال��داء وتقول ما عندنا بيزات
والصناديق ناشفة والله فقرتوا أهل الكويت
من كثر ما تدعون الفقر بلد خيرها غطى
عين الشمس وأنتم تعملون بمقولة (عين
ع � ��ذاري ت�س�ق��ي ال �ب �ع �ي��د وت �خ �ل��ي ال �ق��ري��ب)
وألن�ك��م ت��دع��ون أن الوسيعة ض��اق��ت فيكم
عيونكم راح��ت على لقمة المواطن وقبلها
لجيبه م��ن خ��ال رف��ع ال��رس��وم الحكومية
ومن هذا لي هذا يا قلبي ال تحزن ،والحين
م��ا ف��ي إال ال��دع��اء ل��رب ال �ع��رش ال�ع�ظ�ي��م أن
يحفظ ال�ك��وي��ت وأم�ي��ره��ا وشعبها م��ن كل
س� ��وء وض � ��رر وي �ب �ع��د ع �ي��ون �ه��م ع ��ن لقمة
وجيب المواطن ،وال يصح إال الصحيح.
***
● مواطن خبل يسأل :أشفيه كله يقدح على
المرضى النفسيين ومدى خطورتهم على
الغير؟ الجواب كله من الطراقات والبكسات
والترفس في شارع الحب ومخفر الفيحاء،
وأن ��ت م�ت��ى ب�ت�ج��وز م��ن ال�خ�ب��ال وت�ع�ق��ل يا
مواطن؟

جاسم محمد كمال

j.m.k.13annahar@gmail.com

جو�د �أحمد بوخم�سني و�أوالده

جو�د �أحمد بوخم�سني و�أوالده

يتقدمون بخالص العزاء واملواساة من

يتقدمون بخالص العزاء واملواساة من

عائلة بوعبا�س �لكر�م

عائلة �لرم�سان �لكر�م

لوفـاة املغفـور لها بإذن اهلل تعـالى

لوفـاة املغفـور له بإذن اهلل تعـالى

ود�د يو�سف عبد�لر�سول بوعبا�س

عبد�حلميد من�سور مو�سى �لرم�سان

سائلني اهلل العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته
وأن يدخلها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان

سائلني اهلل العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته
وأن يدخله فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان

