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بن غيام: بالعربي الفصيح نحن شعوب ال تصلح معنا الحرية المطلقة
لوجود محاذير تغلغلت في جيناتنا وتولدت من العادات والتقاليد

تحدث عن أهداف حملة »ابدأ بنفسك« ودورها في غرس أسس الدولة والوطنية وتنمية الكويت

شعار حملة »ابدأ بنفسك« واملؤسسات الراعية )حسن حسيني(زيد بن غيام وعبداحلميد الرجيب خالل حديثهما لـ »األنباء«

زيد بن غيام رئيس حملة »ابدأ بنفسك« غالف إحدى مطبوعات حملة »ابدأ بنفسك«

اكد املستشار زيد بن غيام ان جميع الرعاة سواء كانوا 
اشخاصا عاديني او مسؤولني من الدولة اشادوا باحلملة 
الوطنية، مش���يرين الى ان الكويت بأمس احلاجة ملثل 
هذه احلملة الوطنية والتي من ش���أنها ترسيخ العادات 

االصيلة للشعب الكويتي وحب هذا الوطن.
واش���ار بن غيام إلى ان فض���ل الكويت على جميع 
املواطنني والوافدين يستحق ان نقابله بالتكاتف حلماية 
وطننا، مش���يرا الى ان احلملة ورغم انها انطلقت قبل 
اش���هر اال ان ما حققته في هذه الفترة القليلة يستحق 

بذل املزيد من اجلهد.
وحرص بن غيام على االشادة براعي الكنيسة االجنيلية 
القس عمانوئيل غريب، مشيرا الى ان اللجنة وما ان تنوي 
عقد اجتماع او تعتزم عقد لقاء مع احد املسؤولني حتى 

يلبي القس عمانوئيل غريب طلب اللجنة.
واش���ار الى ان عددا كبيرا من املسؤولني في الدولة 
ابدوا استعدادهم لدعم انشطة احلملة الوطنية وتذليل 

اي عقبات تعترض طريق احلملة.

دعم رسمي وشعبي لحملة »ابدأ بنفسك«

يا كويت العطاء
يا كويت السخاء

يا كويت اإلباء
يا كويت اجلميع

عندما دعوتنا
جئناك حبا فأتنا

واصن���ع بن���ا م���ا 
شئتنا

يا كويت اجلميع
كلنا للوطن

دماؤنا هي الثمن
أرواحنا مع البدن
يا كويت اجلميع 1 � املستش����ار زيد بن 

غي����ام رئيس حملة »ابدأ 
بنفسك«.

2 � عبداحلميد الرجيب 
مدير العالقات العامة.

األعضاء:
3 � ناصر العيار

4 � علي السيد
5 � الق���س عمانوئيل 

غريب

قصيدة في
حب الكويت

حملة »ابدأ بنفسك« 
الرئيس واألعضاء

الكويت كالورقة فيها 90% بياضًا و10% س�وادًا ووس�ائل إعالم تركز على »الس�واد« دون االهتمام بإبراز الجوانب اإليجابية

آن األوان الستبدال مفهوم استيعاب الحقيقة واس�تيعاب مفهوم الدولة الذي أستبدل بمفهوم القبلية والطائفية والعائلية

إن ل�م تؤت الحملة ثمارها عل�ى المدى القريب فلن تحدث انتكاس�ة بحجم ما تعانيه الوحدة الوطنية من ظواهر س�لبية

ن�خ�ط�ط لم�ه�رج�ان خ�ط�اب�ي ولم�س�يرة ص�ام�ت�ة تن�ط�ل�ق م�ن س�احة العل�م حت�ى س�احة اإلرادة
 حدثنا أوال عن أهداف حملة 

»ابدأ بنفسك«؟
 أهداف احلملة:

الوح���دة  عل���ى  العم���ل 
الوطنية.

التمس���ك بثواب���ت النظام 
والدولة.

عدم جتاوز اخلطوط احلمراء 
املرسومة في أسس الدولة.

صناعة بيئة خصبة للود 
أفراد املجتمع  واالنسجام بني 

الواحد.
الى  الش���ارع  اعادة نبض 
اله���دوء حتى يتناس���ب مع 
تنمية البلد بدال من النبضات 
املتسارعة نتيجة لهذه املوجات 
املتالطمة التي تثيرها وسائل 
القلق  إلى  اإلعالم مما يدع���و 
واخلوف الدائم من املستقبل.

غ���رس الوطني���ة وح���ب 
األرض في نف���وس املواطنني 
والوافدين ايض���ا عبر حملة 

»ابدأ بنفسك«.
الدعوة إل���ى نبذ الطائفية 
والقبلية والعائلية وااللتزام 
فقط للوطن والتعصب من أجل 

الكويت.
التمسك بالدستور كمرجع 

مستقل يحترمه اجلميع.
تشجيع العمل الوطني الذي 
يؤسس على املصلحة الوطنية 
العامة ولي���س على املصلحة 

الشخصية.
تس���هيل التعبير عن حب 
الوطن م���ن خالل عنوان هذه 
احلملة »ابدأ بنفس���ك« بحيث 
يستطيع ان يقوم فيها اجلميع 
م���ن مواطن���ني ووافدين ولو 
بالقول »بدأت بنفسي في حب 

الكويت وخدمتها«.
القضاء على العجز، فليس 
هناك مستحيل مع هذه احلملة 
واملعاقون جس���ديا لهم موقع 
عظي���م عندم���ا يطلقونها في 
قلوبهم »نحب الكويت كحبنا 

أنفسنا«.
العم���ل على تنمي���ة البلد 
وتطويره برؤى مس���تقبلية 
قدرات���ه  م���ع  تتناس���ب 

وامكانياته.
القضاء على الفنت الداخلية 

بكل اشكالها.
رفض التأزمي أيا كان موقعه 
ليسير مركب التطور نحو األمام 

بدون تشنج أو توقف.

واملؤمترات، وهناك ايضا مهرجان 
خطابي ننظم له، ونتمنى ان 
ينظم في ساحة العلم، وسننظم 
مسيرة صامتة للسواد االعظم 
م���ن ابناء الوط���ن والوافدين 
حبا للكويت، وستنطلق هذه 
املس���يرة من ساحة العلم الى 

ساحة االرادة.
ــم  ــك انك ــن حديث ــم م  يفه
في  الوافدين  تقومون مبخاطبة 

حملة »ابدأ بنفسك«؟
الكويتيني   بالتأكيد، فغير 
ميثلون ثلثي م���ن يقيم على 
هذه االرض، ونعتقد ان معظم 
غير الكويتيني يحبون الكويت 
واملطلوب منهم هو التعبير عن 
حبهم للكويت من خالل افعال 
وممارسات، خاصة فيما يتعلق 
القان���ون واحملافظة  باحترام 
على السلوكيات، ونحن ننظر 
للوافدين بعيدا عن فكر العمالة 
الوافدة وامنا باعتبارهم اناسا 
يعيشون في ديرتنا لهم حقوق 

وعليهم واجبات.
 هل احلملة لها عالقة بتقليص 
ــر على اعتبار انكم  حرية التعبي
تنادون بعدم التطرق الى ما من 
شأنه التحدث في قضايا إثارتها 

تؤثر على الوحدة الوطنية؟
 لالس���ف حري���ة التعبير 
الرأي في مجتمعاتنا  وحرية 
الشرقية والعاطفية استغلت 
بش���كل سلبي جدا، ولو كانت 
املقايي���س متفق���ا عليها لدى 
اجلميع، بالعربي الفصيح نحن 
شعوب ال تس���تحق ان تكون 
لديه���ا حرية مطلق���ة لوجود 
محاذي���ر عب���ر جيناتنا منذ 
مئات السنني، وهذه اجلينات 
تولدت وترسخت من العادات 
املتع���ارف عليها  والتقالي���د 
والتي ال يس���تطيع اي انسان 
ان يخترقها، مث���ال على ذلك 
العيب ال يوجد بشأنه قانون 
ولكن كل من في املجتمع يلتزم 
بهذا القان���ون املتعارف عليه 

وليس املعلن.

ترويض النف���س من أجل 
أن توجه كل اهتماماتها نحو 
الكويت نحو الوطن نحو هذا 

التراب الطاهر.
 من خالل االهداف جتد انها 
ــة الكويت ولكن  تصب في خدم
ــن دوافع أخرى وراء هذه  هل م
ــة مت حتديدها خصوصا  احلمل
ــهده البالد حاليا  في ظل ما تش
ــع في عني االعتبار ان  مع الوض
ــهر  احلملة انطلقت قبل عدة اش
ــتجدت امور لم تكن قائمة  واس

وقت اإلعالن عن احلملة؟
 نح���ن نريد وم���ن خالل 
احلملة ان نوصل ان بناء دولة 
املؤسسات يقوم على احلياة 
املدنية وعلى أس���اس والءات 
مرتبط���ة ب���األرض وتأصيل 
الثقافة الوطنية التي تتمسك 
بالوط���ن واألرض بعيدا عن 
ردود أفعال طائفية ومذهبية 

وقبلية.
 إذن فانتم رصدمت ما يدعوكم 

الى ذلك؟
 بالتأكيد هناك دوافع نشاهدها 
ونعايشها في اآلونة األخيرة 
وهي دواف���ع جندها آخذة في 
االزدياد جراء فضائيات كويتية 
خاصة وحينما أقول فضائيات 
أقول بعض الفضائيات، وهي 
السبب في إثارة الزوابع القبلية 
والطائفية وهذا بالتأكيد له أثر 
انهيار مفهوم اس���تيعاب  في 
الوطن ومفه���وم الدولة الذي 
من املمكن أن يستبدل مبفهوم 
القبلية والطائفية وهو ما لن 
يجد قبوال م���ن ابناء الكويت 
الشرفاء واملخلصني لتراب هذا 

الوطن.
 ال شك أن احلملة هي حملة 
وطنية بكل ما تعنيه فهل وجدمت 

قبوال؟

ويعني بالكويتي »تبي الكويت 
تصلح اصلح من نفسك«.

ــات القائمني على   ما مالحظ
حملة »ابدأ بنفسك« وعلى وسائل 

االعالم املقروءة واملرئية؟
 احب ان اوضح جزئية مهمة 
للغاية وه���ي ان الكويت مثل 
الورقة منها 90% بياض و%10 
سواد، ولالسف ما يحدث من 
قبل بعض وسائل االعالم هو 
انها تس���لط الضوء على %10 
سواد وعدم االلتفات للبياض 
الواضح داخل الكويت ونسيج 

هذا الوطن.
ــون هجوما على   هل تتوقع
احلملة رغم ما حتمله من اهداف 

نبيلة؟
 كما ذكرت فإن اهداف احلملة 
نبيلة لكن رغم ذلك نحن نتوقع 
هجوما، وهذا ال ينطبق فقط 
على احلملة وامنا ينطبق على 

منها من ظواهر سلبية، ونحن 
نسعى جاهدين الى ان نصلح 
الذات من منظور الرقابة الذاتية 
وهو ان يبدأ االنسان بنفسه، 

 كما ذكرت في السؤال فإن 
حملتنا وطنية وبالتالي وجدنا 
جتاوبا من قبل الغالبية العظمى 
من ابناء هذا الوطن بل وهناك 
من أبدى تق���دمي رعايته لهذه 
احلملة الوطنية الهدافها النبيلة 
وهذه الرعاية لم تقتصر على 
الدعم وامنا ايضا حصلنا على 
رعاية إعالمية من معظم وسائل 

اإلعالم.
ــن هذه  ــون م ــاذا تتوقع  م
احلملة سواء على املدى القريب 

او البعيد؟
 نحم���د اهلل اهداف احلملة 
مخطط لها بش���كل جيد ولها 
انعكاسات ايجابية كثيرة على 
الوطن واملواطن، بل على كل من 
يقيم على ارض الكويت، واذا لم 
تكن ستؤتي بثمار سريعة فنحن 
انتكاسة  الى اال حتدث  نهدف 
متاثل االنتكاس���ة التي نعاني 

 معظم املشاريع، وهذا احملور
 ه���و م���ن اه���داف حملتن���ا 

الوطنية.
ــدة املجتمع  ــك ان قاع  ال ش
ــل اعددمت  ــباب، فه هي من الش
ــريحة  ــة ملخاطبة هذه الش خط

الكبيرة؟
 بالتأكيد شريحة الشباب 
والط���الب نهت���م به���ا كثيرا 
ألنهم املستقبل وعماد الوطن، 
وبالتالي بدأنا في عمل سلسلة 
من الندوات وامللتقيات، سواء 
املدارس  او  داخل اجلامع���ات 
مبختلف مراحلها، وقد اعددنا 
قصي���دة تذكر بفضل الكويت 

وما املطلوب منا.
ــرف على  ــا ان نتع ــل لن  ه

استراتيجية احلملة مستقبال؟
 الس���نة االولى س���يكون 
ش���عارنا الكوي���ت اوال، وهذا 
الشعار سيرفع في املهرجانات 

أمير زكي
أكد رئيس احلملة الوطنية الشعبية املستشار اإلعالمي زيد بن غيام ان احلملة التي بدأت قبل أشهر تهدف الى التمسك بثوابت النظام وعدم جتاوز اخلطوط احلمراء املرسومة في أمن الدولة وغرس الوطنية 
وحب األرض في نفوس املواطنني والوافدين مع التمس�ك بالدس�تور كمرجع والعمل على تنمية البلد وتطويره برؤى مستقبلية تتناس�ب مع قدراته وامكاناته ورفض التأزمي أيا كان موقعه وترويض النفس من أجل 

توجيه كل االهتمامات نحو الكويت.
وقال بن غيام في لقاء خاص ل� »األنباء« ان احلملة الوطنية مت التفكير فيها لتخرج إلى العلن وتلقى دعما ش�عبيا ورس�ميا كبيرا جاء إثر ما نلمس�ه مؤخرا من ردود أفعال طائفية ومذهبية وقبلية لم تكن موجودة أو 
ملموسة قبل عقود قليلة، مشيرا الى ان هناك وسائل اعالمية تتحمل جزءا كبيرا من مسؤولية ما يحدث داخل الكويت حاليا خاصة ما يتعلق بانهيار مفهوم استيعاب مفهوم الدولة واستبدالها من قبل البعض مبفهوم 
القبلية والطائفية والعائلية. واشار بن غيام الى ان جميع الكويتيني يعشقون الكويت وترابها واننا من خالل حملة »ابدأ بنفسك« نسعى إلى ان يبدأ االنسان بالرقابة الذاتية نحو ترسيخ القانون ونريد ان نوصل رسالة »إذا 

تبي الكويت تصلح فاصلح من نفسك ومن تصرفاتك جتاه وطنك وجتاه غيرك«.
وفيما يلي تفاصيل اللقاء الصحافي:


