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مع بداية تش���غيل عجلة خطة 
التنمية في بلدنا بعد توقف طويل، 
تع���اود منغصاته���ا ومعوقاته���ا 
التخييم على أجوائها اآلن والتي من 
ابرزها التهديد باحلروب االقليمية 
اخلليجية، فبعد ان تنفسنا الصعداء 
من حروب اخلليج األولى )بني ايران 
والعراق( واخلليج الثانية )حرب 
حترير الكويت( وبعد حرب سقوط 
النظام الصدامي البعثي في العراقي، 
تعاود أميركا اآلن برمجة منظومتها 
الصاروخية في منطقتنا اخلليجية 
من خالل قواعدها العسكرية فيها 
ومنها الكويت، فس���رت على انها 
استعداد للمواجهة مع ايران، والتي 
يبدو انها اتخذت جميع احتياطاتها 
في هذا الشأن. ونتمنى بالفعل أال 
تقحمنا أمي���ركا في حماقة احلرب 
ضد إي���ران، فمن املؤكد اننا دفعنا 
بعد فضل اهلل بكل الشكر واالمتنان 
ثمن عودة وطننا الكويت عبر حرب 
عاصفة الصح���راء لدول التحالف 
الدولي الصديقة، وكذلك ثمن اسقاط 
الطاغية صدام وزمرته الفاس���دة، 
ولكن ماذا عسانا ان ندفع من ثمن 
جتاه تصادم عسكري منشؤه ثارات 
أميركا بعد سقوط حليفها شاه ايران، 
ومعاقبة نظام اجلمهورية اإلسالمية 
لعرقلته خطة املصاحلة واالستسالم 
العربية � اإلسرائيلية، واالستجابة 
لكسر قلق بعض األنظمة العربية من 

الهالل الشيعي الطائفي املزعوم!
لقد تفاءلنا كثيرا بوصول رئيس 
أميركي جدي���د من أصول أفريقية 
مضطهدة ومن عائلة مسلمة ترنو الى 
السالم، السيما من خطاباته األولى 
ولكن يبدو ان املنهجية األميركية 
مازالت هي الغالبة والطاغية على 
أي خطط تغييرية جديدة، السيما 
ان اإلدارة األميركية تبحث اآلن عن 
جناح باهر بعد فشل القضاء على 
عصابات اإلرهاب في افغانس���تان 
والع���راق، وعدم احت���واء كوريا 
الشمالية والفشل اآلن في حتسني 
العالق���ة األميركي���ة � الصينية... 

إلخ.
فنرجو مخلصني أال نكون وسيلة 
لتحقيق أمنيات أميركا على حساب 
مصالح دولتنا الصغيرة مثلما ال 
نريد للش���عب األميركي الصديق 
ان يتضرر ف���إن أبناءه املخلصني 
امتزجت دماؤه���م مع دماء أبنائنا 
على تراب تطهير الكويت من الدنس 

البعثي.
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حرب ال نريد دفع ثمنها
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العمل من أجل الناس واآلخرين أمر في 
بالغ األهمية، ولقد حث الشرع على البعد 
عن الكسل، فالكسل يتنافى مع املهمة 
الرئيسية التي وجد من أجلها اإلنسان 
أال وهي عمارة األرض قال تعالى )هو 
الذي أنش���أكم من األرض واستعمركم 
فيها � هود: 61(، والدول املتقدمة تقاس 
جديتها باهتمامها بالعمل كما هو احلال 

في اليابان وماليزيا وسنغافورة على سبيل املثال، والدول الكبرى 
في عصرنا املاثل لم تصل إلى هذا املستوى من التقدم والتكنولوجيا 
في العلوم والفضاء والتقنية إال باجلدية والعمل، والسابقون من 
املسلمني لم يبنوا دولهم وحضاراتهم إال من خالل العمل الدؤوب 
والذي فيه خي���ر للبالد والعباد، ولم نتأخر عن الركب إال عندما 

تركنا العمل اجلاد وكما قيل »العمل يهب الصحة«. 
وذكرت »األنباء« في عددها الصادر يوم 5 اجلاري، أن الوزير 
د.فاضل صفر قال إن وزارة األش���غال مقبلة على مشاريع حافلة 
في املستقبل القريب، وصرح بذلك أثناء التوقيع على اتفاقيتني 
وأربعة عقود لقطاعي الطرق واملشاريع اإلنشائية بقيم��ة تقدر 
ب� 31 مليون دينار، وقال الوزير صفر »بعد إقرار اخلطة اإلمنائية 
من قبل مجلس األمة بدأ العمل على تنفيذها«، مضيفا أن »أغلب 
املشاريع التي تتضمنها اخلطة مشاريع طموحة تتعلق بالتنمية 

البشرية«.
كما أنه مت اإلعالن عن العديد من املشاريع املستقبلية، مثل مشروع 
ميناء بوبيان البحري ومش���روع جسر الشيخ جابر ومستشفى 
الشيخ جابر، وأن املخطط الهيكلي للبلدية به العديد من املشاريع، 

متت إحالتها إلى اجلهات االستشارية في 
املجلس األعلى للتخطيط والتنمية متهيدا 
للدراسة، وأن هذه املشاريع ستساهم 

مساهمة فعالة في التنمية.
وذكر الوكيل املساعد لقطاع هندسة 
الطرق م. حس���ني املنصور أن اتفاقية 
الدراسة والتصميم واإلشراف على تنفيذ 
الطريق املستحدث من مدينة الصبية 
إل���ى حدود العبدلي تبلغ تكلفتها 353.691 دينارا ألعمال املرحلة 
األولى »الدراسة والتصميم«، باإلضافة إلى عقد إنشاء واجناز طرق 
وخدمات أخرى مبنطقة الري تبلغ تكلفته 2.083.665 دينارا، وعقد 
إنش���اء وصيانة طرق ومجاري أمطار مبنطقة املهبولة »املرحلة 
األولى« تبلغ تكلفت���ه 13.807.624 دينارا. من جهته أفاد الوكيل 
املساعد لقطاع هندسة املش���اريع اإلنشائية م.حسام الطاحوس 
بأن »أكب���ر ميزانية في القطاع هي لوزارة الصحة والعدد األكبر 
للمشاريع لوزارة الداخلية وعدد املشاريع في القطاع حاليا تصل 

الى 108 مشاريع في مراحلها املختلفة«.
كل الش���كر والتقدير لوزارة األش���غال والقائمني عليها وعلى 
اإلجنازات السابقة واحلالية، وعلى هذه األعمال والعمل الدؤوب 
في نفس الوقت، والذي سيحدث نقلة نوعية للبنية التحتية في 
املستقبل، وكون الكويت تريد أن تصبح مركزا ماليا وجتاريا عامليا 
فإن توفير البيئة املناس���بة وتطوي���ر البنية التحتية من األمور 
احليوي���ة واملهمة في ذلك، و»كفو« يا فاضل صفر، ولو قامت كل 

وزارة مبا قمتم به لتغير حالنا لألفضل.
akandary@gmail.com

»كفو« يا فاضل صفر

عبدالعزيز الكندري

وجهة نظر

األمني العام الس���ابق لدول مجلس التعاون اخلليجي عبداهلل 
بشارة ليس بش���خصية عادية وال هو بالشخصية التي ميكن أن 
تلقي جملة دون أن يتوق���ع أن يكون لها أثر كبير بل مدٍو حيثما 
ألقاها أو حول ما ألقاه من رأي، وفي احلوار الذي أجراه معه الزميل 
بدر الغامني في صحيفة عكاظ قال بشارة ما نعرفه جميعا ولكن 
على طريقته اخلاصة، قال ما لم يقله أحد من قبل على األقل ليس 

بثقل وال بحجم وال بتاريخ رجل كبشارة.
ما قاله بش���ارة خالل لقائه الذي نشرته عكاظ اجلمعة املاضي 
ال أتذكر أنني قرأته في مقاالته، فقد ش���خص احلالة الكويتية في 
سطور ال تتعدى كلماتها اخلمسني كلمة، ومن بني ما قاله: »البنية 
السياسية في الكويت تتطلب مجاملة البرملان لعدم وجود أغلبية 
لدى احلكومة، ألن وسائل مترير القرار تقوم على اإلقراء واملناقشة 
واحلميمية والقبلية، وأعتقد أن���ه أمر لم يعد يتقبله مجتمعنا«، 
ونعم ما طرحه بشارة في إجابته هو الواقع احلي للعالقة القائمة 
بني البرملان واحلكومة اليوم، مجرد التقاء مصالح ومجاملة للنواب 
لتمرير ما تريد احلكومة متريره وتقدمي تنازالت حتى ولو كانت 

تضر بالبلد ومبستقبل البلد وبسمعة البلد.
أما أخطر ما قاله فهو أن���ه يرى أن حل مجلس األمة املتواصل 
دستوريا أفضل من حله بش���كل غير دستوري، وما لم ينتبه له 
بشارة هو أنه ال وجود لشيء اسمه احلل غير الدستوري بل هناك 
تعليق وإنهاء للحياة الدميوقراطية، وال مفاضلة أبدا بني احللني، 
فاألول حل دستوري ال ميكن ألحد أن ينكره أو يعترض عليه كونه 
يأتي من رحم الدس���تور أما التعليق فهو أصال غير قابل للنقاش، 
متاما كمن يفاضل بني املوت واحلياة، وأنا أعلم أن العم بشارة لم 
يقصد اإلجابة للمفاضلة بني نقيضني إال لإلجابة عن السؤال الذي 

طرحه الزميل الغامني بشكل افتراضي.
وأفضل وصف قدمه بشارة عبر احلوار عندما قال: »احلكومة ال 
متلك أغلبية حقيقية بل متلك أغلبية موس���مية سرعان ما تنقلب 
عليها« وهنا أرفع له قبعة اإلعجاب على هذا الوصف الذي أصاب 
كبد حقيقة امللونني من النواب الذين أعتقد شخصيا أنهم سبب بالء 
تأخر العمل البرملاني وهؤالء فاحذروهم وضعوا عليهم ألف عالمة 

استفهام وحتتهم ألف خط فال مذهب لهم إال مصلحتهم. 
Waha2waha@hotmail.com

الوحدة الوطنية من مقتضيات األمن الوطني وهي 
قضية مصيرية في أي بلد، ولألسف فقد باتت عندنا 
تتقاذفها التقاطبات القبلية والفئوية والطائفية، وإذا 
كان التقاطبان القبلي والفئوي هما أقلها خطرا لكونهما 
يخضعان لعوامل داخلية ميكن السيطرة عليها بسهولة 
ف���إن التقاطب الطائفي هو األش���د خطورة منهما ألن 
أس���بابه خارجية وتعمل عل���ى إثارته بني حني وآخر 
حسب الظروف السياسية التي تتعرض لها املنطقة مما 
يجعل السيطرة عليه أمرا صعبا إن لم يكن مستحيال، 
ويضاف إلى خطورة العامل اخلارجي تواجد جماعات 
التعصب والتطرف الذين تستهويهم اإلثارة السياسية 
واملذهبية ويتصرفون حينه���ا بطريقة عاطفية غير 

متعقلة قد جتر إلى فتنة ال حتمد عقباها.
وال بد من اإلش���ارة إلى أن بعض وس���ائل اإلعالم 
املرئية واملقروءة قد س���اهمت بشكل فعال في تهييج 
هذه التقاطبات وهو م���ا أدى إلى طرح قانون املرئي 
واملسموع الذي يدور حوله جدل واسع هذه األيام من 
اجل مواجهة حالة الفوضى اإلعالمية التي يعيشها البلد 
من تراشق بني كتاب الصحف وضيوف الفضائيات مما 
يعني أننا بحاجة ماسة إلى إيجاد حل ما لهذا االنفالت 
اإلعالمي غير املسؤول الذي يتدثر بلباسي حرية الكلمة 
وحق التعبير عن الرأي. إعالمنا بحاجة اليوم إلى أن 
تتصدره آراء العقالء واحلكماء حتى يعي املواطن مفهوم 
الوحدة الوطنية على حقيقته وأال تترك ساحته يعبث 

فيها العابثون ومدعو الوطنية.
منذ أيام يتردد الكالم حول أهمية عقد جلسة ملجلس 
األمة حول الوحدة الوطنية وما نرجوه هو أن تنعقد 
اجللسة في أسرع وقت ممكن وأن تكون على مستوى 
احلدث ويخرج املجلسان بتوصيات مفيدة ونافذة كما 
خرج���ا عند إقرارهما قانون خط���ة التنمية فمن دون 

وحدة وطنية ال تكون تنمية.

بشارة.. واألغلبية 
الموسمية

ذعار الرشيدي
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ال تنمية بدون 
وحدة وطنية

سلطان إبراهيم الخلف

فكرة

على احلكومة أال تس���مح للسادة نواب 
املجلس بالتأثير عليها، وال ملنظمة حقوق 
اإلنسان بالتدخل في قراراتها السيادية، ألن 
العزف على وتر اجلنس���ية من قبل بعض 
الس���ادة النواب والكتاب والذين اختصوا 
مبطالبتهم منح اجلنسية للمقيمني بصورة 
غير مشروعة انطالقا مما يعانونه من ظلم 
وعدم إنصاف م���ن وجهة نظرهم أخذ معه 
أبعادا سياسية ليس على املستوى احمللي 
فقط، بل تعدى ذلك الى املس���توى الدولي 
بتغليف���ه بالناحية اإلنس���انية والس���بب 
مس���اهمة بعض كّتاب الصحافة بالترويج 
له واستغالل هذه الفئة لعالقات شخصية 
وجتارية وانتخابية، واملعروف ان الشعب 
الكويتي من أكثر الش���عوب رحمة وعطفا 
على اآلخرين، وإن الدور الذي تلعبه الكويت 
حكومة وشعبا برفع املعاناة عن كل منكوب 
أو مبتلى لم يقتصر على املقيمني على أرضها 
فحسب، بل تعداه الى جميع األوطان، ولكن 
ان تكون املناداة واملطالبة من بعض النواب 
بني وقت وآخر بتجنيس ألفي شخص فهو 
ليس باملطلب السهل إال عند من طلبه، فإنها 
ال تتعدى كلمات ووعودا إلرضاء أبناء قبيلته 
أو طائفته ومعارفهما وضمان أصواتهم بعد 
التجنيس، ولو كان سيتحمل نتائج وآثار 
وتكلفة ذلك املطلب لس���كت دهرا وال نطق 
كفرا، إال انه لن يصل الى هذه احلالة مادامت 
الكويت وشعبها هم من سيدفع ثمن تبعات 
هذا التجنيس العشوائي، فيكفينا ما فينا.

ومن غير املعقول قبول فكرة هذا التجنيس 
ال���ذي يتعارض مع مصلح���ة البالد، ومما 
يعزز من رؤيتنا هذه اكتش���اف اآلالف ممن 
مت تسجيلهم بأسماء وهمية سواء بالتزوير 
أو باملال وغيرهم من الذين أخفوا مستنداتهم 
األصلية، وهذا العدد مع كامل األسرة بالطبع 
سيتضاعف، فكيف يعالج السادة النواب مثل 
هذه املشكلة، وهم الذين أوجدوها، والسؤال 
هل يقبل النائب بدخول شخص غريب منزله 
ويختلط بأسرته ليشاركهم حياتهم في كل 
شيء، ال ميكن أن تكون اإلجابة باإليجاب، 
إذن ال داعي للتكسب الشعبي واملبالغة في 
إظهار هذه القضية على انها قضية الكويت 

األولى.
وبعض املطالبني باجلنسية عملوا جاهدين 
على تضليل الرأي العام بطمسهم للحقائق، 
األمر الذي تترتب عليه نظرة املجتمع الدولي 
للكويت بانها من الدول التي تتبوأ املرتبة 
األولى في مخالفتها للقوانني الدولية حلقوق 
اإلنسان وهضم حقوق ممن يعيشون على 
ارضها وهو اتهام في غير محله، فما تقدمه 
احلكومة لهذه الفئة رغم معرفتها بهم حق 
املعرفة من أين جاءوا ومتى استوطنوا الكويت 
يدل على مدى الرأفة والرحمة التي يتحلى بها 
أهل الكويت إن هذا الوضع الذي أصبح الكل 
ينادي بأنه وضع غير إنساني خلقته الفئة 
نفس���ها عندما عملت على إخفاء املستندات 
األصلية التي تثبت اجلنس���ية والبلد الذي 

تنتمي اليه، وهي املقصودة في هذا املقال.
فمعظم هذه الفئة أتوا للكويت من جهات 
مختلفة من الوطن العربي وادعت هذه الفئة 
انها من بادية الكويت ولديها وثائقها الرسمية 
التي عملت على إخفائها مستغلة ما مرت به 
املنطقة من أحداث سياسية وحروب سهلت 
عملي���ة دخولهم وإقامتهم غير املش���روعة 

بالبالد.
والكويت بلد مؤسسات ودستور وقانون 
فهذا امللف ب���ني يدي من بيدهم القرار وهو 
ملف واضح وضوح الش���مس فهم يعلمون 
علم اليقني متى دخلت هذه الفئة البالد ومن 
أين جاءت، فإلى متى هذا الصمت احلكومي؟ 
ملاذا ال تنشر احلقائق التي اكتشفتها اللجان 
التي تأسست لهذا الغرض لنقطع بها دابر 
املتاجرين بهذه القضية؟ وسبق أن وضحنا 
وأكدنا مرارا بأننا لسنا ضد مبدأ التجنيس 
بل على احلكومة ان تسارع مبنح اجلنسية 
ملستحقيها الذين هم بانتظارها، لعل وعسى 
ان ينتبه ويلتفت املطالبون واملزايدون بهذه 

القضية ملصالح الوطن والعمل من أجله.
كما ان هناك الكثير من املقيمني من الدول 
العربية لو عرضت عليهم اجلنسية الكويتية 
لتنازلوا عن جنس���ية بالدهم ووافقوا على 
هذا العرض، فلماذا نحرم هؤالء ونهبها ملن 

أخفى أصله وفصله.
فال ميكن أن متنح اجلنسية الكويتية لفئة 
تنازلت أصال ع���ن والئها لوطنها األصلي؟ 
فمن ليس له والء لوطنه فلن يكون له والء 

لغيره.
رب اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا.

الجنسية مرة أخرى

المواطن علي الجابر األحمد

الوطن ثم الوطن ثم المواطن


