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بنقولكم سالفة للسامعني كافه
أحلى السوالف

تعال���وا س���معوها وأمان���ة 
حفظوها

حلد يخالف
في عندنا إس���ديرة اسمها أم 

اخلير
واملولى من خيره عطاها كل 

اخلير
م���ن خيرها علين���ا في ظلها 

ربينا
في نعمة األمان

نس���قيها احملب���ة على طول 
الزمان

هذي أغنية وطنية كني نتغنى 
فيها

ومن حبه للكويت يوس���ف 
ناصر كتبها

السالفة أول كانت جتمعنا
السالفة أول كانت تقوينا

السالفة أول كانت توحدنا
السالفة أول كانت تعقلنا

السالفة أول كانت تسعدنا
الس���الفة أول كان���ت أحلى 

ماضينا
شنو تغير.. شنو صار.. شنوا 

اللي جرا
بكل بساطة

السالفة اليوم لألسف تفرقنا
الي���وم لألس���ف  الس���الفة 

تضعفنا
الي���وم لألس���ف  الس���الفة 

تشتتنا
السالفة اليوم لألسف جتننا

الي���وم لألس���ف  الس���الفة 
تبجينا

السالفة اليوم يهلي ويا عزوتي 
للمستقبل ما تطمنا

ما قول إال عسى ربي ياخذج
ياجليكرة يالهيلقية يالسوسة 

يا منحوسة يا أم السحورة
يا هيسة يا نسرة يا قصيرة 

ياملدربحة
واملصيبة بكل جكرها لقتلها 

واحد يحبها
وبكل قوة يدعمها

باملال وبكل ش���ي يخطر على 
البال

وفوق هذا قرر انه يتزوجها
معقول���ة! اهلل يهني س���عيد 

بسعيدة
من صجك يا فالن انتبه هذي 

تراها حيل رديه
اهي اهي ما تكون اللي اهي

»فتنة« اجليكرة
رسالة لمسلم البراك

بوحمود ياحلبيب.. يالعضيد.. 
يا صوت األم واألخو

والرفي���ج.. ان���ت اللي قدرك 
عالي.. انت اللي ديوان أهلك من 

الناس ما هو خالي
الكويت  يا مس���لم ترى أهل 
مع����اك وملواقف���ك ال ميكن انها 

تنساك
وودي أكمل���ك أغنية بقولكم 
سالفة علشان يوصل للكل مسج 

سدرتنا:
كل ي���وم ع���ن ي���وم تعل���ي 

وتكبر
واخلير كل يوم يزيد ويكثر

لو بالعمر نفديها ما نطلع من 
جزاها

رب���ي لنا يخليه���ا ويزيد لنا 
ذراها

اهي الكويت يا ب����وحمود كلنا 
أمس واليوم وباجر حتت ذراها

من جذيه يا ضمير األمة سالفتنا 
إن شااهلل ما هي خربانة

soud_alwere3@hotmail.com

الزيارة التي قام بها الرئي���س التركي عبداهلل غول إلى الكويت بدعوة 
من صاحب الس���مو األمير الش���يخ صباح األحمد »حفظ���ه اهلل« قد تكون 
لها أبعاد كثيرة، فهناك اتفاقيات ب���ني تركيا ودول اخلليج العربي تتعلق 
بالتجارة احلرة، كما ان عني تركيا على دول اخلليج دقيقة جدا وإستراتيجية 
وفاحصة وكاشفة في الوقت نفسه، ورغم أن هذه األبعاد املختلفة تتنوع بني 
االقتصادية والسياسة والسياحية والصحية واألمنية وغيرها من األمور، 

إال أنني أعتقد أن أهم بعد هو البعد االقتصادي.
تركيا اليوم حتاول أن تكون في مصاف الدول العظمى واملتقدمة اقتصاديا 
وعسكريا وسياسيا، أما اجلانب االقتصادي فقد حقق القطاع املصرفي التركي 
في عام 2008 ربحية جت���اوزت 35%، وانخفض معدل التضخم لديها أكثر 
من 4%، وللكويت في تركيا استثمارات كبيرة تقدر ب� 19 مليار دوالر، وهذا 
الرقم ليس بس���يطا خاصة بعد ان اختارت الكويت أن تس���تثمر في بلدان 
رئيسة وتركيا واحدة منها، حيث ان االقتصاد التركي أصبح اخلامس عشر 

على مستوى العالم والسادس على أوروبا.
وال شك ان املستثمر يبحث عن البلدان اآلمنة واملستقرة والتي تكون فيها 
عوائد جيدة على رأس املال، وكل هذه األمور متوافرة في االقتصاد التركي 
النش���ط واملنطلق بقوة لألمام، باإلضافة إلى القوة العسكرية واإلمكانيات 
التي لديها، فضال عن سياس���ة تركيا الداخلية واخلارجية املنفتحة والتي 

ساهمت مساهمة فاعلة في حل أكثر املشاكل العالقة في الشرق األوسط.
تركيا حتاول وبقوة الدخول في االحتاد األوربي، إال أن املفاوضات بهذا 
الشأن مازالت بطيئة بعض الشيء، وفي هذا اخلصوص قال وزير اخلارجية 
الترك���ي أحمد داود أوغلو »نأمل أن تتضاعف س���رعة املفاوضات« يقصد 

مفاوضات االنضمام لالحتاد األوروبي.
بينما ذكر املفوض األوروبي لشؤون التوسيع أولي رين »أن املفاوضات 
دليل على أن قطار انضمام تركيا إلى االحتاد األوروبي مازال على السكة وأنه 
يتقدم«، وفي حال دخول تركيا االحتاد األوروبي سيكون لذلك أثر إيجابي على 
اقتصادات الكويت واملنطقة اخلليج عموما، وسنرتبط باالقتصاد األوروبي 
عبر البوابة التركية، وس���يزيد ذلك من أهمية دول اخلليج اإلستراتيجية، 
وميثل صورة من صور التكامل االقتصادي واحلضاري والثقافي والسياحي 
والسياس���ي، خاص���ة مع وجود مقت���رح لعمل خط س���كة حديد بني دول 
التعاون« والذي س���يزيد من قرب تركيا إلى دول اخلليج العربي، علما ان 
هذا املقترح ليس باجلديد من جانب تركيا، وأعتقد أنه من ضمن املس���ائل 

املطروحة في الزيارة.
أعتقد ان االستثمار واملال اخلليجي سيتجه أكثر إلى تركيا، وهناك أسباب 
وجيهة ومنطقية تؤدي لهذه النتيجة، وهي أن منطقة الشرق األوسط في 
العام اجلديد 2010 ستكون غير مستقرة نسبيا بسبب العقوبات املفروضة 
من قبل املجتمع الدول على إيران، باإلضافة إلى أن العراق مازال غير مستقر 
أمنيا، ونحن نتمنى له االستقرار قريبا خاصة بعد اخلروج املبرمج للقوات 

األميركية في سنة 2011 من أراضيه.
ومن األسباب التي جتعل رؤوس األموال تتجه لتركيا الصديقة أن األزمة 
املالية العاملية مازالت آثارها ظاهرة على بعض أسواق شركات وبنوك العالم، 

وفي املقابل فإن االقتصاد التركي مازال متماسكا عن بقية أسواق العالم.
akandary@gmail.com

سعود ناصر الورع

مسلم.. البراك
السالفة.. خربانة

حياكم اهلل

عبدالعزيز الكندري

آفاق الزيارة التركية

وجهة نظر

اتركوا الرّجال يشتغل

فهد عبيد المزعل

رأي

لم متض أيام على انتهاء أربعة 
اس���تجوابات مقدمة من أعضاء 
البرملان لس���مو رئيس مجلس 
ال���وزراء وثالث���ة م���ن وزرائه، 
وبعد حالة التشنج التي عشناها 
خالل الفترة املاضية وما ان بدأنا 
نحلم ببدء التعاون بني السلطة 
التنفيذية  التشريعية والسلطة 
حتى انفجرت لن���ا بعض الفنت 

اجلديدة.
فتنة اجلويهل وشعارات مركز  
»وذكر« أعادتنا إلى الوراء بعد أن 
كنا نحلم بالنظر إلى املس���تقبل 
وما سيحمله لنا من إجنازات طال 

صبرنا ونحن ننتظر تنفيذها.
أنا متأكد أن البعض سيتهمني 
بأنني عنصري إن هاجمت اجلويهل 
والبعض اآلخر سيهاجمني إن لم 
الثالث  الرفاعي، والبعض  انتقد 
سيصفق لي إن هاجمت االثنني، 
ومبا أنني لم أكت���ب هذه املقالة 
بهدف احلصول على تصفيق هؤالء 
أو اخلوف من انتقاد أولئك، فال 

يهمني ذلك البتة.
ما أريد أن أقوله: كان اهلل في 
عون سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد الذي حظي 
بثقة صاحب السمو األمير، حفظه 
اهلل، إضافة إلى ثقة نواب األمة، 
فيا جماعة اخلي���ر خلو الرجال 
يشتغل عطوه نفس، فالرجل ال 
ميلك عصا سحرية، واملشاكل التي 
يش���هدها املجتمع موجودة منذ 
الستينيات فسمو الشيخ ناصر 
ليس هو املتس���بب في املشكلة 
اإلسكانية وسوء اخلدمات الطبية 
وتواضع مستوى التعليم، وليس 
السبب في خلل التركيبة السكانية 

وغيرها من املشاكل.
فلو أن أعض���اء مجلس األمة 
ركزوا على معاجلة املش���كالت 
واحدة تلو األخرى، فمثال لو بدأوا 
بحل املشكلة اإلسكانية ومشكلة 
الطبي���ة واتبعوهما  اخلدم���ات 
التركيبة  التعليم، ثم  مبش���كلة 
السكانية، الس���تطعنا اليوم أن 
جنني ثمار تع���اون املجلس مع 
احلكومة في معاجلة هذه املشاكل، 
وتفرغنا إلنشاء مشاريع التنمية 

الكبرى.
من يتحمل مس���ؤولية تأخر 
معاجلة املش���اكل املزمنة ليس 
ناصر احملمد بل أعضاء مجلس 
األمة مجتمعني وأعضاء مجلس 
الوزراء مجتمعني، وآخر شخص 
يتحمل املسؤولية هو سمو الشيخ 
ناصر احملمد فرجاء خلو الرجال 

يشتغل.

أقوله���ا دومن���ا حتفظ 
ودون أدنى شك ومن غير 
مجامل���ة إن جميع النواب 
أبناء  دون استثناء خذلوا 
البدون، فقد ساهموا جميعا 
بطريقة مباش���رة أو غير 
مباشرة في إفشال جلسة 
10 من الشهر اجلاري، والتي 

كان���ت من املفترض أن تكون بداية إلنهاء معاناتهم. 
أبناء غير محددي اجلنسية كانوا ينتظرون صباح 
ذلك الي���وم بفارغ الصبر، وعيونهم تترقب وآذانهم 
ت���دور هنا وهناك علهم يس���معون اخلبر الذي كان 
سيفرحهم، وينسيهم عناء السنني التي قاسوا فيها ما 
ال تستطيع حمله اجلمال. ولكن أبى السادة األعضاء 
إال أن يفش���لوا هذه اجللسة، وأصروا كعادتهم على 
ترسيخ مبدأ الالمباالة وعدم االكتراث ملعاناة هؤالء 

البشر. 
قد يتعجب البعض من مقالتي هذه أو يستغرب 
انتقادي جلميع النواب دومنا اس���تثناء، خصوصا 
أن هناك نوابا يسعون إلقرار قانون احلقوق املدنية 
والقانونية لغير محددي اجلنسية، ويتصدون للدفاع 
عن الب���دون عبر منابر الن���دوات واللقاءات املرئية 
والصحافية، ومنهم من س���عى لتحديد موعد لتلك 
اجللسة، فلماذا أشملهم ضمن من تخاذل أو ساهم في 
معاناة أبن���اء البدون؟. اجلواب يكمن في أن النواب 
الذين س���عوا إلقرار هذا القان���ون، كان لزاما عليهم 
العمل بش���كل جدي وواقعي للوصول بالقانون إلى 
بر األمان. فقد حذرت في مقاالت س���ابقة من أنه ما 
لم يكن هناك ميثاق شرف يتبناه من سعى لقانون 
اقرار احلقوق املدنية والقانونية واإلنسانية لهؤالء 
البش���ر يتم من خالله جمع تواقيع النواب املؤيدين 
للقانون وكش���ف من يقف صراحة وسرا ضده، وما 
لم يتوافر االخالص املطلق في العمل فانه ال ينجح 

وهذا ما حدث. 
فما فائدة أن تتقدم بقانون ال تعرف من سيضمن لك 
مروره من عدمه؟ وما فائدة طلب عقد جلسة لم تقم 
بجمع تعهد أخالقي حلضورها؟ هذا هو التخاذل غير 
املباشر، بل ميكنني القول صراحة انه عدم جدية في 

السعي حلل القضية وعدم 
التعام���ل مع هذا األمر على 
أنه أولوية. ثم كيف ميكن 
لهذه اجللسة أن متر وتنجح 
مع وجود نواب تأزمي أقاموا 
الدني���ا وأقعدوها من أجل 
قضايا ش���خصية أجبروا 
من خالله���ا احلكومة على 
أن حتيد عن وجهتها املفترض أن تس���لكها، ودفعوا 
بها إلى اس���تجوابات فاشلة لم تصمد سوى ساعات 
شغلوا فيها الكويت بأكملها، وأرهقوا فيها احلكومة 
واملجلس والش���عب حتى وصل اجلميع إلى مرحلة 

التشبع وعدم القدرة على مواصلة العمل. 
وكيف متر هذه اجللسة وهناك نواب يتذاكون فقط 
على قضية البدون، وجتدهم يبدعون بالتنظير وهم 
يحاول���ون إيهام اجلميع بخطورة أبناء البدون عبر 
حتويل األنظار إلى ملف التجنيس، في حني أن ما كان 
مقررا في تلك اجللسة هو قانون اقرار احلقوق املدنية 
واإلنسانية، وكيف ميكن إقناعنا بجدية النواب في 
حل ه���ذه القضية وهم يتعاملون معها كأنها قضية 
هامش���ية؟ إن حل قضية البدون – عل���ى ما أعتقد 
وأمتنى- لن مي���ر عبر نواب مجلس األمة، إن احلل 

سيأتي عن طريق احلكومة. 
وهذه دعوة أوجهها للحكومة ممثلة بسمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد، ووزير الداخلية 
الشيخ جابر اخلالد وكل الفريق احلكومي، أن يقوموا 
بسحب البساط من حتت أقدام أعضاء مجلس األمة 
عبر إعادة احلقوق املدنية والقانونية إلى أبناء البدون 
دومنا منة وجميل من األعضاء. فإذا كانت احلكومة 
تسببت في فترات سابقة في معاناة البدون، فإن أعضاء 
مجلس األمة قاموا بتشعيب وإطالة أمد هذه القضية. 
واملرجو من احلكومة أن تصحح األوضاع السابقة، 
وأن تبدأ بكس���ب ثقة الشارع الكويتي عبر حل هذه 
القضية حتى تلتفت إلى ملفات التنمية واالقتصاد. 
إن جناح احلكومة قبل أيام في مواجهة االستجوابات 
الكيدية والش���خصانية البد أن يتعزز بحل ملفات 

عالقة حتى تتم إعادة الثقة إلى الشارع.
abz973@hotmail.com

عدنان فالح الشمري

من الذي خذل البدون؟

إشراقة

يرتبط املواطن بالدرجة 
األولى بوطنه، فالوطن هو 
الدائرة الكبرى التي يشعر 
أول ما يشعر باالنتماء إليها، 
وفيها يجتمع ويلتقي بكل 
أفراد وطنه اآلخرين، مادام 
هذا الوطن يعاملهم بعدالة 
ومس���اواة ويطبق عليهم 

جميعا نف�س املعايير والقواني�ن بال متييز، غير أن 
هذه الدائرة حتما ستضيق أكثر كلما شعر املواطن 
بأن وطنه لم يعد تلك الدائرة التي حتتويه وحتتوي 
غيره، فمن الطبيعي أن يلجأ عندئذ إلى »االحتماء« 
بدائرة أخرى تضمن له حقوقه وحتميه من تعسف 
الدولة، وهكذا يتحول الوطن من دائرة تضم اجلميع، 
إلى »دوائ���ر« تتصارع أمام عجز النظام أو تخاذله، 
ويتحول الوالء ش���يئا فشيئا من الوالء للوطن إلى 
الوالء لتلك الدوائر الصغيرة، أيا كانت مس���مياتها، 
قبيلة، طائفة، حزبا، عائلة...الخ ال يهم التسمية، املهم 
أن يجد أقرب دائرة حتتويه وتعوضه عن الشعور 
بالعزل���ة واخلوف من تخلي الدولة عنه والبقاء بال 

»ظهر«.
إنه منطق بس���يط وواضح عاشت عليه البشرية 
منذ وطئت أقدامهم هذه األرض، فاإلنسان »اجتماعي 
بطبعه« كما قال أرس���طو وبحق، فإن تخلت الدولة 

عن دورها في أن تكون هي 
الدائ���رة األم التي تضم كل 
أبنائها، فسوف يبحث هؤالء 
األبن���اء – تلقائيا – عن أم 
بديل���ة، ما يعني نهاية األم 

األصلية وزوالها.
> > >

يب���دو أن جرعة احلرية 
التي قدمها لنا قانون املطبوعات اجلديد أكبر من قدرتنا 
على استيعابها، غير أن الغريب في األمر أننا لسنا 
حديثي عهد باحلرية، ول�م يك�ن ه�ذا القان�ون فتحا 
جديدا ونقلة سريعة من حال إلى ح�ال كم�ا حدث في 
العراق بعد سقوط النظام الديكتاتوري الذي عشش 
فيهم ألكثر من ثالثني عاما. فنحن لم نكن محرومني من 
الكالم ثم سمح لنا هذا القانون بهذه امليزة، ولم تكن 
وسائل إعالمنا مكبلة أو مسيرة يوما، فما احلكاية؟! 
ملاذا لم نعد قادرين على استيعاب احلري�ة؟ ملاذا نعيش 
كل ه���ذه الفوض�ى؟ إن�ه أم����ر محزن حقا أن منتلك 
كل ش���يء من مقوم�ات السعادة والرخاء، ومع ذلك 
نعيش كل هذه املعاناة والتشرذم والفوضى والصراع 
والفشل، أمر محبط وواقع »مقرف«، خاصة ملن ليس 
لديه »دائ���رة« أخرى غير دائرة الوطن ليحتمي بها 
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