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لرفعة شأن البلد بأبنائه المخلصين

انطالق المشروع الوطني لتأصيل قيم المجتمع  وتطبيق الوحدة الوطنية
دانيا شومان

انطلق صباح امس املش����روع 
الوطن����ي لتأصيل قي����م املجتمع 
الكويتي بحض����ور النائ ب خلف 
دميثير واحملامية ذكرى الرشيدي 
وعبداهلل املشعل ورئيسة املشروع 
منى الراش����د مطالب����ن بتطبيق 
الوحدة الوطنية قوال وعمال وليس 
مجرد كالم يقال أو شعارات، لرفعة 
بأبنائه املخلصن  البلد  شأن هذا 
وترسيخها بشكلها احلقيقي من 
خالل التعامل الش����امل الذي يبدأ 

من الفرد واالسرة واملجتمع.
وفي البداية حتدث النائب خلف 
دميثير قائ ال: يج����ب ان نتعاون 
ونشجع بعضنا البعض مبا يحقق 
آمال وطم����وح هذا الوطن ونضع 
ايدين����ا بأيدي بعض لتحقيق كل 
شيء لهذا الوطن لرفعة شأن هذا 
البلد بأبنائ����ه املخلصن لوطنهم 
ودينهم وأهم شيء حتقيق الوحدة 
الوطنية وترسيخها بشكل حقيقي، 
وذلك بتعاون شامل يبدأ من الفرد 
واالسرة واملجتمع، وايضا وسائل 
االعالم املختصة لتأكيد هذا املفهوم 
ليترجم بعم����ل صادق ومخلص، 
ويجب أال تهزنا كلمة قيلت من هذا 
أو ذاك. واضاف: علينا أال نشك في 
أنفسنا ومن أراد ان يصنع التاريخ 
لوطنه فعلي����ه ان يفكر بالوحدة 
الوطنية، واحملافظة عليها بأشيائها 
الصغيرة والكبيرة وضمان وحدة 
هذا الوطن، وأال تكون مجرد شعار 
غير قابلة للتطبيق، بل يجب ان 
يقرن هذا القول بالعمل والوحدة 
تكون بالتعاون والتراحم وتطبيق 
االسالم وعدم االنتباه لكلمة شخص 

»سفيه«.
وأردف ان هن����اك دوال في هذا 
العالم كان����ت مجموعات متفرقة 
واجتمعت وكونت دولة ومجتمعا 

السياسي امللبد بالطائفية والقبلية، 
مؤكدا ان ما يحدث على الس����احة 
احمللية ال يخدم املصالح الوطنية 
العليا التي قد تشكل خرقا للمجتمع 
في وطنيته يس����اهم في حدوث 

االنقسامات والفنت في املجتمع.
واشار الى ان االنتماء للوطن 
والوالء له واالعتزاز به واالسهام في 
بنائه وتقدمه هو املواطنة الصاحلة 
واحلقة، مشددا على ضرورة دعم 
حكامنا في تأسيس هوية كويتية 
محددة املعالم تشمل جميع الشرائح 

على تباينها.
من جهتها، قالت رئيس مشروع 
ثواب����ت منى الراش����د ان الكويت 
تعيش هذه االيام انطالق احلملة 
الوطنية »تذكر« واملعنية بتعزيز 
الوطني بن جميع اطياف  الوالء 
الطائفية والقبلية  املجتمع ونبذ 
والفرقة والعمل من اجل مصلحة 

الكويت.
واضافت: منن الفخر واالعتزاز 
ان نرى الش����باب الكويتي غيورا 
وحريصا على وحدة صف وطنه 
وذلك من خالل املشاركة في جناح 
هذه احلملة التي تكسبه من اخلبرات 

الرش����يدي على ضرورة االلتزام 
والتمسك بالقيم والعادات النبيلة 
التي رسخها اآلباء واالجداد لينهل 
م����ن ينبوعها كل ابن����اء الكويت، 
الفتة الى وجود جتاوزات لبعض 
القيم من قبل بعض ابناء الوطن، 
االمر الذي يستوجب اعادة جتديد 
وتأصيل تلك القيم خللق جيل من 
ابناء الكويت قادرين على العمل من 

اجل تطور الدولة ورقيها.
وأسفت الرشيدي لظهور بعض 
االم����ور التي تش����كل خطرا على 
املجتمع نتيجة غياب بعض الرؤى 
التي من الواجب التمسك بها، مبينة 
اهمية املشاريع التي تدعو الى دعم 
واحياء تلك القيم وتعزيزها. واكدت 
ان الوحدة الوطنية ليست شعارا 
امنا مبدأ شديد الوضوح يحتاج 
الى ايجابية واعية من قبل جميع 
ش����رائح املجتمع، آمل����ة حتقيق 
االهداف التي يعمل املشروع الوطني 

على حتقيقها.
واعتبر عضو املشروع الوطني 
لتأصي����ل قيم املجتم����ع الوطني 
)تذكر( عبداهلل املشعل ان الكويت 
متر بوقت عصيب نتيجة احلراك 

له����ا طموحات  وخلق����ت أوطانا 
وسمعة فكل ما نحتاج اليه افعال 
وتطبيق للوحدة الوطنية وليس 
مجرد ان تأت����ي هيئة أو جمعية 
وتشرح ما هي الوحدة الوطنية، 
ويجب علين����ا ان نقول ملن أخطأ 
أنت مخطئ والذي يصيب نش����د 
على ي����ده، فاملطلوب من اجلميع 
الكثير على مس����توى املنتديات، 
فهذا الوطن أمانة بعنق كل شخص 
منا، ويجب ان نحافظ عليه ومن 

يخطئ يتحمل مسؤوليته.
وتابع دميثير: كما يجب علينا 
ان نعطي كل ذي حق حقه وال نريد 
التفريق بن املواطنن وابناء هذا 
املجتمع بالوظائف، فاجلدير في 
عمله يجب ان يعطى حقه وليس 
ان نقول هذا من الطائفة الفالنية 
وهذا من القبيلة الفالنية، فالعدالة 
هي املبدأ االساسي لتحقيق الوحدة 

الوطنية.

التمسك بالقيم

م����ن جانبها، ش����ددت عضو 
الوطني لتأصيل قيم  املش����روع 
الكويتي احملامية ذكرى  املجتمع 

الكثير مبا يؤهله لتحمل املسؤولية 
االجتماعية وتنمية قدراته وطاقاته 
في التنافس لرفع اسم الوطن في 

اآلفاق بابراز القيم االصيلة.
واشارت الى ان الفترة العصيبة 
التي متر به����ا الكويت اليوم من 
تأجيج مش����اعر الفتنة الطائفية 
والتي تس����تدعي غ����رس مبادئ 
املواطنة الصاحلة في نفوس ابنائنا 
باعتبارهم عماد املستقبل، ومن هنا 
جاءت فكرة تأسيس جمعية نفع 
عام باسم جمعية ثوابت الوطنية 
حتت التأس����يس، وه����ي جمعية 
اهدافها وطنية  تطوعية مستقلة 
بحتة. وبينت ان اجلمعية يترأسها 
فخريا العم احمد السرحان رئيس 
مجل����س االمة االس����بق ويديرها 
مجموعة من املتطوعن املبدعن 

من خيرة هذا البلد.
واش����ادت بالقي����م والعادات 
والتقاليد التي نشأ عليها الكويتيون 
من تالحم وتراحم وان هذه احلملة 
جاءت لزيادة ترسيخ دعائم الوطن 
واحلفاظ على كيانه بصدق ووفاء 

للوطن. 
واكدت ان ه����ذه احلملة تدعو 
القائمن على البل����د وقادة الرأي 
واملواطنن الى الوحدة على رابطة 
الوطني����ة والتالحم حول الوطن 
ومواجه����ة كل من يض����ر الوطن 
وامنه واستقراره ووحدته ومصالح 

شعبه.
العم احمد  واختتمت بش����كر 
الس����رحان رئي����س مجلس االمة 
األسبق والرئيس الفخري للمشروع 
واجلمعي����ة والعم فه����د املعجل 
وزير االشغال السابق وم.صباح 
الري����س وحمود الهنيدي وعضو 
مجلس االمة خلف دميثير وبعض 
البارزة في املجتمع  الشخصيات 

الداعمن للمشروع واجلمعية.

ليعلم الجميع أن الكويت أصل وأنظمتها فروع

السرحان: شرف المواطنة ليس مغنمًا
بل استعداد للتفاني إلى أبعد الحدود

ألقى العم أحمد السرحان 
كلمة قال فيها: انطالقا من 
وصايا صاحب السمو االمير 
الشيخ صباح االحمد نقول 
املواطنة ليس  ان ش���رف 
مغنما او كس���با ماديا، بل 
هو توكيد ملعنى االرتباط 
بالوطن وللشعور االصيل 
بال���والء له، واالس���تعداد 
للتفان���ي ف���ي خدمته الى 

ابعد احلدود.
فاملواطنة تعني الشعور 
التام باالنتماء الكامل للوطن 
واملجتمع الذي يعيش فيه 

املواطن، وتعني ايضا الشعور بأن هذا الوطن 
هو بيته وكل فرد فيه من افراد اسرته وبهذا 
الشعور يشيع التعاون واحملبة واأللفة بن 

افراد الوطن الواحد.
ان الوالء ليس بأن يدعي البعض املواطنة 
لتحقيق مكاسب شخصية وان يتفاخر بانتمائه 
لألسر الكبيرة او القبيلة فالوالء ال يكون اال 
للوطن، واالعتزاز ال يكون اال باالنتماء له اذ في 
هذه احلدود تذوب الطبقية حتت مفهوم االسرة 
الواحدة التي تش���كل الوطن مضيفا ويتأكد 
والء املواطن لوطنه في التفاني والتضحية 
من اجل خدمة وطنه ومجتمعه، ويتجس���د 
حب املواطن لوطنه في عشقه لترابه وهوائه 
وتفاخره بكل رمز وشعار يرمز الى هذا الوطن 
كما يتأكد ايضا بش���عور املواطن دائما بأنه 

مدين لهذا الوطن واملجتمع 
الذي يعيش فيه حيث ان 
م���ردود املواطن مهما كان 
كبيرا يظل دينا في عنقه 
مهما تباهى مبا يقدمه من 

خدمات وتضحيات.
وليعل���م اجلمي���ع ان 
الكويت اص���ل، وانظمتها 
ف���روع، فاحرص���وا على 
الفروع،  االصل تسلم لكم 
الكوي���ت ورفعتها،  وبناء 
والذود عنها وحمايتها، هو 
املقام األول مسؤولية  في 
ش���عبها وجهد ابنائها كما 
قال امير القلوب الراحل الشيخ جابر االحمد 

الصباح.
الكويت اليوم في حاجة الى احلكمة اكثر 
من حاجتها الى االندفاع، والى التعاون اكثر 
من حاجتها الى املواجهة، والى املصافحة اكثر 
من حاجتها الى التح���دي، فاألوطان يبنيها 
االنس���ان فالتغني مبجد الوطن هو التغني 

مبقدار ما يعطيه املواطنون.
ولنحرص على تنمية الروح الوطنية لدى 
الشباب الكويتي ثروة البلد احلقيقية وحضهم 
على الوقوف خلف قائد مسيرة الوطن صاحب 

السمو األمير وسمو ولي عهده االمن.
ولنقدم رسالة من الشعب الكويتي للقيادة 
السياسية العليا في البلد تعبر عن التالحم 

والتواصل في السراء والضراء.

احمد السرحان

فوزية الصباح: ترك قضية البدون 
معلقة ليس في مصلحة الكويت

اإلحصاءات الرسمية تدخل أفراد 
البدون ضمن املواطنن منذ عام 
1965، بهدف زيادة نسبة املواطنن 
ألسباب اقتصادية وسياسية الى 
ان غلبت عليهم في الثمانينيات 
بسبب التغيرات السياسية، وقد 
أجاب وزير الداخلية الذي كان آنذاك 
الشيخ نواف األحمد في 11 يناير 
1986 عن سؤال برملاني رقم 6/8 
بأن البدون ال يخضعون إلجراءات 
اإلقامة استنادا الى قانون األجانب 
رقم 17 لسنة 1959، وأكدت احملامية 
فوزية الصباح ان املسمى القانوني 
والدولي لفئة الكويتين البدون 
هو عدميو اجلنسية، وتساءلت: 
هل من شارك في احلروب والدفاع 
عن الوط����ن وضحى بحياته من 
اجل الكويت وترابها في حروب 
67 و73 والتحرير هو مهاجر غير 
شرعي وان كان األمر كذلك فليس 
من حق الدول الزج بغير مواطنيها 

في احلروب.
ثم كيف من يطلق عليهم هذا 
املسمى يناقض نفسه ويقول ان 
القانون ال يستطيع إبعادهم رغم 
ان املعروف قانونا انه ما ان يتم 
القبض على اي مهاجر غير شرعي 

يتم إبعاده فورا؟
واش����ارت الى ان احد النواب 
الذي يحمل شهادة احلقوق وسقط 
في االنتخابات االخيرة وبعد ان 
فشل في ترويجاته السابقة اخذ 
يتهم اغلبية البدون بالتزوير دون 
دليل ورغم ان القاعدة القانونية 
تن����ص عل����ى ان املته����م بريء 
حتى تثبت إدانت����ه في محاكمة 
قانونية وعادلة وفي حكم نهائي، 
ولم يكتف بذل����ك بل ادعى على 
غير احلقيق����ة انه صاحب فكرة 
الصندوق اخلي����ري رغم انه لو 
كانت لديه قدرة لقطع املاء والهواء 

عن الناس لفعل.
ووجهت اللجنة الش����كر الى 
الذين وقفوا مع حقوق اإلنسان 
وحتدثوا في اجللسة وعلى رأسهم 
رئيس جلنة الب����دون البرملانية 
والناش����ط في حقوق اإلنس����ان 
النائب د.حسن جوهر والنواب 
املب����ارك وصالح  د.معصوم����ة 
عاش����ور وسيد حس����ن القالف 
وفيصل الدويس����ان وعلي سالم 
الدقباس����ي وجمع����ان احلربش 
وحسن الديحاني ومحمد هايف 
الزلزلة  العدوة ويوسف  وخالد 

وعلي الراشد.

اس����تغربت اللجنة الشعبية 
لقضايا الكويتين البدون الهرج 
وامل����رج الذي حدث في جلس����ة 
مجلس األم����ة املخصصة إلقرار 
احلق����وق املدنية واإلنس����انية 

للكويتين البدون.
وقال����ت املنس����ق الع����ام في 
اللجن����ة والناش����طة في حقوق 
اإلنسان احملامية فوزية الصباح 
ان كل املؤش����رات ت����دل على ان 
التيار املعادي حلقوق اإلنس����ان 
تعم����د إفقاد النصاب للجلس����ة 
بعد ان تواجد أعضاء هذا التيار 
خ����ارج القاعة وفي دورات املياه 
النصاب وترك هذه  إفقاد  بهدف 
القضية اإلنس����انية معلقة دون 
حلول الى أجل غير مسمى، رغم 
ان اقتراح قانون احلقوق اإلنسانية 
للكويتين البدون لم يأت بجديد 
وه����و مطاب����ق للقوانن احمللية 
والدولية، حيث ان الدولة ملزمة 
بتعليم أطفال البدون والعناية بهم 
صحيا وفقا لالتفاقيات الدولية، 
التي وقعت عليها، كما ان قانون 
البطاق����ة املدنية ينص بوجوب 
استخراج بطاقة مدنية لكل من 
يقيم على ارض الكويت. وتساءلت 
احملامية فوزية الصباح ان كان 
بعض النواب جزاهم اهلل خيرا قد 
قدموا مقترحاتهم حلل هذه القضية 
فليقدم الطرف املعارض مقترحاته 
ايضا ان كانت لديه مقترحات ولكن 
القضية معلق����ة لن يكون  ترك 
في صالح الكويت، حيث ان كل 
الى ان احللول  املؤشرات تشير 
احمللية أصبحت معدومة ولم يعد 
سوى احللول اخلارجية، وهذا ما 
ال نرغب فيه، وس����بق ان حذرنا 
منه، وان جلسة مايو في جنيڤ 

لن تكون لصالح الكويت.
وأضاف����ت: لقد فوجئنا بأحد 
األعض����اء القانوني����ن بابتداعه 
تصنيفا جدي����دا وهو املهاجرين 
البالد  الذين أسس����وا  القدم����اء 
واملهاجرين اجلدد واملهاجرين غير 
الشرعين، وأوضحت ان اطالق 
املس����مى األخير على الكويتين 
البدون ي����دل على ع����دم اإلملام 
بالقانون احمللي والدولي، مشيرة 
الى ان تعري����ف املهاجرين غير 
الشرعين هم من يدخلون البالد 
بصورة غير قانونية ويقيمون 
إقامة كما  ويعملون فيه����ا دون 
يحدث في أميركا حيث متنحهم 
اإلقامة واملواطنة بعد س����نوات 
قليلة، وهذا التعريف غير اإلنساني 
او تعريف املقيمن بصورة غير 
قانوني����ة ال ينطبق على البدون 
ألنهم ولدوا في الكويت وأصبحوا 
اجليل الرابع ودرس����وا وعملوا 
وحاز آباؤهم ميالديات وهويات 
وإثباتات، وقد استثنى أول قانون 
إقامة لألجانب في الكويت القانون 
رقم 17 لس����نة 1959 فئة البدون 
من اإلقامة ومنحوا أغلب حقوق 
القانون كذلك  املواطنة ومنحهم 
القانونية والشرعية في  الصفة 
التواجد والعمل وأتاح لهم حرية 
التنقل واإلقامة دون قيود، وظلت 

احملامية فوزية الصباح

)كرم دياب(النائب خلف دميثير وذكرى الرشيدي ومنى الراشد وعبداهلل املشعل يعلنون انطالق املشروع


