
الكويت دوليا، ابتداء بالكبير قبل الصغير لكي يكون عبرة لغيره، ولحفظ 
هيبة القانون والوزارة.

واوض����ح امل���ا ان عملية ال��غ��اء ن��ظ��ام ال��ك��ف��ي��ل ل��م ت���أت ب��م��ب��ادرة م��ن قبل 
الحكومة بل أتت بعد ضغوط وانتقادات من قبل املجتمع الدولي سجلت 
ضد الكويت، وذل��ك بسبب اس��اءة بعض الشركات التي تتاجر في البشر، 
االمر الذي وضع الكويت في هذا املأزق وتم تصنيفها ضمن الدول املتاجرة 

في البشر.
واض����اف امل���ا ان ن��ظ��ام ال��ك��ف��ي��ل غ��ي��ر م��وج��ود س���وى ف��ي ال��وط��ن ال��ع��رب��ي، 
فلذلك ان ارادوا تطبيق قانون الغاء نظام الكفيل فيجب ان يكون وفق اسس 
تتم  ان  متمنيا  والعامل،  العمل  رب  الطرفني، السيما  ومعايير تحفظ حق 
عملية ال��غ��اء ن��ظ��ام الكفيل م��ن خ��ال م��راح��ل ع��دة اب��ت��داء ب��أص��ح��اب امل��راك��ز 
القيادية والعليا مثل مديري الشركات واالطباء واملدرسني وغيرهم، وذلك 

لعدم وجود الخبرة الكافية لدينا في هذا االتجاه.
واردف امل��ا قائا »بعد تطبيق م��ا اش��رت اليه نستطيع ان ن��رى م��ا هي 
ال��ع��ي��وب وال��ع��م��ل على كيفية ت��ج��اوزه��ا، وت��أت��ي بعد ذل��ك امل��راح��ل املتبقية 
للقانون وعلى سبيل املثال السماح للجنسيات العربية الدخول إلى الكويت 
دون ارس��ال الفيزا قبل مجيئهم، اي ان يحصلوا على الفيزا فور وصولهم 
إلى مطار الكويت الدولي«، مشيرا إلى ان الكويت تعاني من مشكلة وهي 
اما تطبيق القانون بحذافيره على الكل وإما ال يتم التطبيق، وفي حال فشل 

االمر يتم الغاء القانون بأكمله وعدم الرجوع اليه اطاقا.
واش�����اد امل���ا ب��ال��ع��ق��ود ال��ح��ك��وم��ي��ة االخ���ي���رة م��م��ث��ل��ة ب������وزارة ال���ش���ؤون مع 
ج��دا وتحفظ حقوق ومستحقات  م��ش��ددة  العقود  تلك  ان  ال��ش��رك��ات، مبينا 
العمال، مسجا ذلك في صالح الحكومة، ولكن ال يعني ان الحكومة والشؤون 

تؤديان اعمالهما على اكمل وجه بل لديهما القصور في بعض الجوانب.
وقال رئيس جمعية املقومات االساسية لحقوق االنسان عادل الدمخي 
الوزير  توجه  ان  قائا:  بالبشر،  باالتجار  فعا  يساهم  الحالي  الوضع  ان 

العفاسي يرضينا ويرضي منظمات حقوق االنسان.
واض��اف الدمخي ان اي نظام بديل في حال الغاء نظام الكفيل يجب ان 
يكون مدروسا بشكل جيد ومن جميع الجوانب حتى ال يتسبب هذا النظام 
الجديد بعودة النظام القديم مرة اخرى، مضيفا ان فشل الغاء نظام الكفيل 
يعني العودة إلى ما كنا عليه فابد من دراسة املوضوع بشكل جيد حتى 

ال نندم على شيء سابق.
وب��ني الدمخي ان امل��ه��م ه��و االه��ت��م��ام بالعمالة ووض���ع ن��ظ��ام يكفل لهم 
حقوقهم وواجباتهم، مبينا انه البد من هيئة عمالة وطنية تكون مستقلة 

لجلب العمالة بالتعاون مع وزارة الشؤون.
واوض��ح الدمخي ان التوجه إلى انشاء هيئة وطنية مستقلة الستقدام 
البشر، كما  القضاء على تجارة  ان يساهم في  العمالة توجه جيد ونأمل 
نأمل ان تساهم في الشركة جميع الجهات واملواطنون حتى يشعر الجميع 
بأنه جزء من هذه الهيئة التي تجلب العمالة، موضحا ان توجه الوزارة إلى 

الغاء نظام الكفيل جيد حتى ال تتهم الكويت باالتجار بالبشر.
ومن جانبه، تحدث املواطن خالد الحمدان قائا ان قضية العمالة الوافدة 
قضية حساسة جدا والبد من اجراء حكومي قوي ومباشر في هذا الشأن، 
النها مست سمعة الكويت في الخارج واصبحت الكويت في نظر البعض 
دولة تتاجر في البشر، على الرغم من ان الكويت معروف عنها انها بلد خير 

يساعد جميع شعوب العالم.
واضاف الحمدان ان الكويت انشأت في السابق صندوق التنمية وهو كما 
الفقيرة وليس من املعقول ان تتاجر بالبشر  ال��دول  يعلم الجميع ملساعدة 
وت��ت��ح��ك��م ب��م��ص��ائ��ره��م، ف��ن��ح��ن ب��ل��د م��ؤس��س��ات تحكمه ال��ق��وان��ني واألع����راف 

والتقاليد االسامية السمحة التي تكفل الحرية والعيش الكريم.
وبني الحمدان ان قضية الغاء نظام الكفيل قد تجد ما يسمى باالتجار 
بالبشر، الن ما شاهدناه في الفترة املاضية من اضرابات من قبل العمالة 
املوجودة واملنتشرة في مختلف املناطق امر غير جيد وغير مرغوب على 

االطاق.
واشار الحمدان إلى ان كثرة العمالة الهامشية تضر باالمن االجتماعي وقد 
تتسبب في مشكات نحن في غنى عنها، وقد شاهدنا االضرابات العمالية 
االخيرة وكيف تحركت جميع الجهات املعنية لوقف هذه االضرابات، التي 
من املمكن في املستقبل ان تتطور وتسبب ازمة حقيقية في البلد، والبد من 

التحرك في هذا الجانب.
وقال عبدالله املطيري ان الغاء نظام الكفيل قد يحد من االتجار بالبشر 
حيث ان وضع العمالة االن مأسوي ان صح التعبير، فا يعقل ان يكون عدد 
العمالة الهامشية اكثر من العمالة املدربة واكثر كذلك من العمالة الوطنية.

واشار املطيري إلى ان معظم الجرائم تقع من قبل العمالة الهامشية التي 
ان  ب��االق��ام��ات دون  الله وتتاجر  التي ال تخاف  االط���راف  تتاجر بها بعض 
إل��ى ان تجار االق��ام��ات يجب ان يحاربوا من  تراعي سمعة الكويت، مشيرا 
خال وزارة الشؤون وان تضع يدها عليهم وان تصبح الوزارة هي املختصة 
في هذا الجانب، فليس من املعقول ان يتحكم مجموعة متنفذة باالقامات 

واللعب بها.
وش����دد امل��ط��ي��ري ع��ل��ى اه��م��ي��ة ت��ط��ب��ي��ق ال��ق��ان��ون ب��ش��ك��ل م�����دروس ح��ت��ى ال 
العمالة  اح��ام  االقامات واللعب على  املربع االول وتعود تجارة  إلى  نعود 
»الغلبانة« التي تريد ان تأتي إلى الكويت لتأمني لقمة عيش كريمة السرها 
ال��غ��اء نظام الكفيل م��ن اج��ل تحسني سمعة  ف��ي بلدها، م��ش��ددا على اهمية 
الكويت ف��ي ال��خ��ارج حيث تشير التقارير االخ��ي��رة ف��ي ه��ذا الجانب إل��ى ان 

الكويت بلد يتاجر بالبشر.
وطالب ان تطبق وزارة الشؤون هذا التوجه للحد من االتجار باالقامات 
الداخلية  وزارة  مطالبا  الخاصة،  واملناطق  ال��ش��وارع  ف��ي  العمالة  وت��ك��دس 

ايضا بابعاد اي وافد ال يملك اقامة.
احيانا وغير  متفهم  غير  يكون  الكفيل  ان  »ج���ال«  ال��واف��د  العامل  وق��ال 
منصف وال يلتزم باعطاء الراتب في املوعد املحدد، وهذا االمر يتسبب في 
ال��ح��رج لنا حيث اننا هنا م��ن اج��ل كسب لقمة العيش وان��ق��اذ عوائلنا في 

بادنا من الفقر.
وأك�����د ج����ال ان ال���غ���اء ن���ظ���ام ال��ك��ف��ي��ل خ���ط���وة ج���ي���دة ف���ي س��ب��ي��ل اس��ت��ق��رار 

العمالة.
واثنى العامل ابو الكام على قرار الغاء نظام الكفيل قائا ان العمل ملدة 
سنة مع الكفيل امر جيد للتجربة حيث يمكن االستمرار معه او البحث عن 

كفيل اخر.
واضاف ابو الكام ان هذا القرار منصف بحق العمالة حيث انه اذا ارتحت 
مع الكفيل فسيكون هناك عقد رسمي بيني وبينه، وهذا االمر سوف يوفر 

حماية لي وله ويضمن الحقوق كافة.
وقال املواطن فيصل املشعان ان الغاء نظام الكفيل امر جيد وقد يحد من 
اتهام الكويت باالتجار بالبشر بعد ان اتهمتنا بعض املنظمات الدولية بان 
الكويت تتاجر بالبشر، قائا ان الوضع مختلف تماما فالكويت بلد خير 

وتقدم املساعدات للجميع وال تتاجر بالبشر.
املواطنون  بها  يكتتب  مساهمة  وطنية  شركة  بانشاء  املشعان  وطالب 
لجلب العمالة وت��ك��ون ه��ن��اك ق��وان��ني ص��ارم��ة وواض��ح��ة تحد م��ن التاعب 
بالعمالة وبالكفيل ايضا وتضمن حقوق الجميع من اجل تحسني صورة 

الكويت لدى املنظمات الحقوقية الدولية.

كتب غازي الخشمان وسعود السلطان  |

للتخلص من مشاكل  الطريق الصحيح  الكفيل خطوة على  إلغاء نظام 
العمالة... والهامشية منها على وجه التحديد، وتأكيد سمعة الكويت في 

الخارج ونصاعة سجلها في مجال احترام حقوق اإلنسان.
ك���ان ذل���ك ال��ق��اس��م امل��ش��ت��رك لجملة م��ن امل��واط��ن��ني، م��ن ن���واب وم��س��ؤول��ني 
ومهتمني بالشأن العمالي والعاديني ولعدد من الوافدين، الذين قرأوا في 
توجه وزارة الشؤون إلى ذلك فاتحة خير من أجل القضاء على املتاجرين 
ب��ال��ب��ش��ر، ال��ذي��ن أس����اءوا إل���ى سمعة ال��ك��وي��ت ووف����روا م���ادة دس��م��ة لبعض 
التقارير الدولية لوضع الكويت في تلك الخانة، رغم أن ما تقوم به غير ذلك، 
وهي التي فتحت املجال واسعا امام أبواب الخير ليعم قطاعات متعددة في 

شرق العالم وغربه وشماله وجنوبه.
ومع الترحيب بإلغاء نظام الكفيل والحديث عن ضوابطه ومعاييره تم 
تأكيد ضرورة التدرج في تطبيق النظام الجديد على ان يكون وفق مراحل 
القائم وحتى ال تتم العودة إلى ما سبق التخلص  النظام  تتجنب مضار 

منه حرصا على مصالح الجميع.
نظام  ان  نقول  ونحن  فترة  »منذ  الزلزلة  يوسف  الدكتور  النائب  وق��ال 
ى عليه الدهر ويجب ان يتغير«، مضيفا »مع 

ّ
الكفيل املعمول به حاليا عف

زيادة اعداد الوافدين اصبح وجود مثل هذا النظام فاشا إلى ابعد الحدود، 
مبينا انه كان هناك اقتراح تقدم به مجموعة من النواب في مجلس 2003، 
وهو االفضل واالمثل واملعمول به في كثير من دول الخليج، وهو ان تكون 
هناك شركة مساهمة حكومية تدار من قبل الحكومة وتكون هي املسؤولة 

املباشرة عن االتيان بالعمالة الي جهة تحتاج إلى عمالة«.
واردف ال��زل��زل��ة ق���ائ���ا: »وت���ك���ون ال��ش��رك��ة ال��ح��ك��وم��ي��ة ه���ي امل��س��ؤول��ة عن 
ادارة شؤون هذا العامل طاملا هو موجود في الكويت، وبعد االنتهاء منه 
تسرحه ويذهب إلى بلده، وخاف ذلك الحل سنعيش حالة العشوائية التي 
نحن بها«، مؤكدا ان نظام الكفيل فاشل اوجد حالة من الفساد الكبير في 

الشركات الوهمية.
ورأى النائب الزلزلة ان الحكومة اذا ارادت التفكير في التركيبة السكانية، 
وتفكر ايضا ان تكون العمالة املتواجدة في الكويت عمالة غير هامشية بل 

عمالة واف���دة ف��ي ح��اج��ة ل��ه��ا، الب��د ان ينظم االم���ر م��ن قبل ش��رك��ة حكومية 
مساهمة كما ذكرت وننتهي من قضية الكفيل حتى ال ينتشر الفساد سواء 
من قبل بعض اصحاب الشركات او حتى من قبل بعض املوظفني املعنيني 

في بعض وزارات الدولة.
وأكد الزلزلة انه سيشد على يد وزير الشؤون االجتماعية والعمل الدكتور 
محمد العفاسي في االتجاه الذي تقدم به اللغاء نظام الكفيل الذي سيحد 
من الفساد وقضية االتجار في البشر، وسيساهم في رفع اسم الكويت من 

االنتقادات الدولية التي وجهت إليها.
ومن جانبه، رحب ممثل منظمة العمل الدولية لدى الكويت ثابت الهارون 
الدكتور  والعمل  االجتماعية  ال��ش��ؤون  وزي��ر  اليها  يسعى  التي  بالخطوة 
رائدة  الخطوة  تلك  ان  الكفيل، موضحا  الغاء نظام  العفاسي وهي  محمد 
ومكملة تأتي في سياق جهود دولة الكويت وتعتبر اضافة جديدة ملا يقر 

من قوانني في الوقت الحالي خصوصا قانون العمل في القطاع األهلي.
الكويت وسمعتها  الخطوة ستصب في مصلحة  ان تلك  الهارون  وأك��د 
في املحافل الدولية، موضحا ان الغاء نظام الكفيل سيلغي وبشكل كامل 
ما يطلق عليه قضية االتجار في البشر، على اعتبار اتاحة الفرصة للعمال 
واصحاب االعمال اختيار اماكن عملهم وعمالهم حسب مهنهم ورغباتهم 

وكفاءاتهم.
واعتبر الهارون ان الغاء نظام الكفيل دون وضع ضوابط ومعايير سوف 
عليها  املتفق  الدولية  املعايير  تطبيق  يجب  فلذلك  مكلفة،  العملية  يجعل 
ال��ت��ي ستتيح  العمل وه��ي  ال��ع��ام��ل ورب  ب��ني  اص���ول تعاقدية  ف��ي  وتتمثل 
لتطبيق نظام الغاء الكفيل وتنظيم سوق العمل بحيث ال يكون هناك اي 
خلل او فوضى، موضحا ان االصول التعاقدية تتيح للعامل حرية االنتقال 

من مكان عمل إلى آخر واعطاءه االقامة حسب نص العقد.
واضاف الهارون »نحن كمنظمة عمل دولية يهمنا ان يكون سوق العمل 
الكويتي مستقرا وال يواجه اي فوضى في املستقبل، وف��ي ح��ال تم وضع 

الضوابط واملعايير اجزم بأنه لن تكون هناك مشكلة«.
وأك��د نائب رئيس شركة املا للتمويل واالستثمار عبدالله نجيب املا 
ان���ه ق��ب��ل االت��ج��اه ن��ح��و ال��غ��اء ن��ظ��ام الكفيل ي��ج��ب ان ت��ك��ون وزارة ال��ش��ؤون 
االجتماعية والعمل صاحبة قرار صارم ملحاسبة كل متجاوز اساء لسمعة 
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ترحيب بتطبيق قرار التحويل وفق معايير مدروسة تحفظ الحقوق وتمنع العودة إلى املربع األول

إلغاء نظام الكفيل... وجه الكويت أبيض

• الزلزلة: إنشاء شركة حكومية
تكون مسؤولة عن استقدام العمالة

• نظام الكفيل فاشل وأوجد حالة
من الفساد الكبير

• ثابت الهارون: خطوة تصب
في مصلحة الكويت وسمعتها

في املحافل الدولية

• تطبيق املعايير الدولية املتمثلة
في أصول تعاقدية بني العامل

ورب العمل

• املال: محاسبة كل من أساء
إلى سمعة الكويت دوليا

• التطبيق يجب أن يمر في مراحل
حتى نتعرف على العيوب وتجاوزها

• الدمخي: توجه العفاسي يرضينا
ويرضي جمعيات حقوق اإلنسان

• إلغاء نظام الكفيل يجب أن يكون
مدروسا حتى ال نندم

على وضع سابق

• الحمدان: الكويت فوق شبهة
املتاجرة بالبشر وهي املعروف عنها 

مساعدة الغير

• املطيري: وضع حد للمتاجرين
بالبشر على حساب سمعة الكويت

عادل الدمخي عبدالله نجيب املال ثابت الهارون يوسف الزلزلة

فيصل املشعان عبدالله املطيري خالد الحمدان


