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المشاركون في »نعم للوحدة الوطنية.. ال للفتنة«: 

ضرورة الحفاظ على المجتمع ونبذ الطائفية

أجمع عدد من الش���خصيات السياسية على 
ضرورة االلت���زام بالوحدة الوطنية ونبذ الفتنة 
الطائفية واحلفاظ على متاسك املجتمع ومحاربة كل 
من تسول له نفسه ضرب وحدة الكويت سواء في 
الداخل او اخلارج، جاء ذلك في ندوة »نعم للوحدة 
الوطنية.. ال للفتنة« والتي أقامها الناشط السياسي 
محمد الهاجري بديوانه في منطقة املنقف اول من 
امس بحضور احملامي نواف ساري والشيخ محمد 
كرم واملستشار ناصر املصري، بداية قال الشيخ 
محمد كرم: كنا في الكويت أسرة واحدة ال فرق بني 
السنة والشيعة واحلضر والبدو إال ان هذا األمر 
أزعج أيادي خفية خارجية أرادت وسعت لضرب 
متاس���ك املجتمع الكويتي واملجتمعات العربية 
وفي الوقت نفس���ه فتح���ت علينا جبهات اخرى 
من خالل اإلس���اءة الى الرسول صلى اهلل عليه 
وآله وسلم سواء في الدمنارك او النرويج والكل 
يعلم ان وراء ذلك كل���ه هي عصابات صهيونية 
تريد تفكيك الوط���ن العربي حتى حتقق دولتها 

من النيل الى الفرات.
وزاد: منذ عام 1980 وحينما بدأت احلرب العراقية 
اإليرانية ظهرت لدينا التفرقة بني السنة والشيعة 
رغم ان من أوائل املهنئني للثورة اإليرانية حينها 
كان اإلخوان املسلمون والسلف في الكويت بيد ان 
ذلك انعكس علينا بشكل سلبي من خالل استهداف 
حزب البعث العراقي عب���ر االنفجارات العديدة 
الكوي���ت واجلميع يتذكر ما طرحته مس���رحيتا 
»دقت الساعة« و»حامي الديار« من مواضيع بهذا 

اخلصوص.
وطالب مبحاربة الفتنة الطائفية والتمس���ك 
بالوحدة الوطني���ة وذلك، عبر مقاطعة احملطات 
الفضائية التي تعتمد على إثارة النعرات الطائفية 
للحصول على أكبر قدر من الربح عبر »الرسائل 
الهاتفية« وتعديل املناهج الدراسية واتفاق علماء 
السنة والشيعة على املسائل اخلالفية وتوحيد 
صف السياس���يني والكتاب واإلعالميني لتجسيد 
الوحدة الوطنية قوال وفعال وعلى احلكومة جترمي 
معاقبة كل مثيري الفتنة الطائفية ومحاربي الوحدة 

الوطنية بأش���د العقوبات.أما احملامي والناشط 
السياسي نواف ساري فقال ان الوحدة الوطنية 
ه���ي هاجس اجلميع بعد ان نص���ت عليها مواد 
الدستور، ومن ناحية اخرى جّرم قانون اجلزاء 
في جرائم امن الدولة الداخلية كل من يبث السموم 
وميزق الوحدة الوطنية ويقوض النظام االجتماعي 

ووضع عقوبات قاسية لذلك.
وطالب س���اري لتالفي سلبيات هذا الهاجس 
الكبي���ر بأن يتماس���ك اجلميع ويكونوا جس���دا 
واحدا ونغرس في نفوس أطفالنا واجليل اجلديد 
الوطنية. وأضاف  التكريس احلقيقي للوح���دة 
س���اري: دور احلكومة مهم جدا في احلفاظ على 
الوحدة الوطنية وجتسيدها إذ بدأت قناة السور 
تض���رب الوحدة الوطنية في ظ���ل وجود وزير 
لإلعالم لم يقم بواجبه أم���ام من ميزق املجتمع 
الكويتي ويفرق بني من هم داخل السور وخارج 
السور ولو اس���تمرت في بثها لواصلت التفرقة 
بني السنة والشيعة. وحمل ساري مسؤولية ما 
يحدث الى بعض السياسيني واملتنفذين من السنة 
والشيعة، وذلك ألجندة شخصية للحصول على 
عدد من األصوات ف���ي االنتخابات عبر التطاول 
على رمز من الرموز الش���يعية او السنة مطالبا 
احلكومة مبحاربة املتطرفني من السنة والشيعة، 
مؤكدا ان املسؤولية الكبيرة ملقاة على احلكومة، 
مقترحا وجود هيئة عليا للمحافظة على الوحدة 
الوطني���ة تضم مثقفني ورج���ال دين وإعالميني 
وتكرس وتطبق احلفاظ على الكويت بعيدا عن 
التش���نج الطائفي والقبلي. أما املستشار ناصر 
املصري فقال: نحن في املجتمع الكويتي لس���نا 
مالئكة، فجميعنا أصولنا معروفة سواء من العراق 
او السعودية او ايران، جاء األجداد الى هذه األرض 
وعاش���وا بها حتت ظل األسرة احلاكمة ووالؤهم 
للكويت حتت مظلتي الدستور والقانون اللذين 
ال يفرق���ان في إعطاء احلقوق للجميع فال يعيب 
ايا كان نس���به ولكن من املشني ان نختلف على 
النس���ب واألصل وطالب باالبتعاد عن اخلالفات 

الطائفية واملذهبية والقبلية.

املشاركون في الندوة في لقطة جماعية  )أسامة البطراوي(املشاركون في اجللسة األولى الشيخ فهد سالم العلي والزميل محمد اخلالدي

العلي: الكويت ليست لفئة دون أخرى وعزتنا من عزتها

محمد هالل الخالدي
قال الشيخ فهد سالم العلي ان 
اجلميع يعرف التقلبات التي مرت 
بها الكويت أخيرا على املس����توى 
االجتماع����ي والسياس����ي، ولكن 
اجلميع يع����رف أيضا أن صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
عندما خاطب أبناءه املواطنني في 
حديث األب ألبنائه قد أعاد األمور 
إلى نصابها فعندما يتحدث رأس 

الدولة فاجلميع يسمع ويطيع.
وأكد الش����يخ فهد سالم العلي 
ان����ه لم يتردد في قب����ول الدعوة 
للمشاركة في مؤمتر املواطنة األول 
في الكويت، مشيرا إلى أن املواطنة 
كلمة عزيزة وتعني القول والفعل 
وليس مجرد ش����عارات لتحقيق 

أهداف وغايات.
وقال في كلمة افتتاح املؤمتر 
نحن جميعا نسعى لتحقيق املواطنة 
احلقة فهي الطريق الواضح املعالم 
والقائم على اقتن����اع تام بأهمية 
الدميوقراطي����ة ودور املنظم����ات 
الوطنية في تفعيل الدميوقراطية 

واستمراريتها.
وأضاف أن ما يؤس����ف له أن 
بلداننا العربية بدأت تشهد مفاهيم 
الفئوي����ة والطائفي����ة واملذهبية 
والتمييز بني أبناء الوطن الواحد، 
الفتا إلى أن هذه املفاهيم تتنافى مع 
القيم اإلنسانية واملبادئ األخالقية 

واحلضارية.
وشدد على أهمية املؤمتر األول 
للمواطنة الذي يعقد في الكويت 
بالد التس����امح، مبينا ان الكويت 
شهدت بزوغ فجر الدميو قراطية 
في اخلليج باعتبارها أرضا صاحلة 

الدميوقراطية والتي  لغرس هذه 
كانت مع والدة أول دس����تور في 
هذه املنطقة على يد الشيخ عبداهلل 

السالم طيب اهلل ثراه.
وأكد أن الكويت نالها أيضا ما 
تشهده الدول العربية من مفاهيم 
فئوية وطائفية وعنصرية مشيرا 
الى أننا نش����هد حالي����ا صراعات 
عقائدي����ة وفكري����ة واجتماعية 
دخيل����ة على مجتمعنا املس����الم 
واملتآلف واملتعاون األمر الذي يعد 
تهديدا لوحدتنا الوطنية ونسيجنا 

االجتماعي.
ودع����ا ال����ى تكري����س مفهوم 
الذي  املواطنة مبعناه احلضاري 
يرفض كل أشكال التمييز والتطرف 
والعنصري����ة ويدعو للتس����امح 
والتعايش السلمي، ومطالبا بأن 
تكون الكفاءة ه����ي املعيار األول 
املواطنني كما نص  للتفاضل بني 
الدس����تور عبر م����واده اخلاصة 
بتعزيز مفهوم املواطنة وتأصيل 

مفاهيم العدل واملساواة.
ومتنى ان ترعى الدولة النشء 
وتكف����ل حقوق املواط����ن وتوفر 
الرعاي����ة له����م وترس����خ العدالة 
االجتماعية كما جاء في املادة 29 من 
الدستور والتي تضمنت ان الناس 
سواسية في الكرامة االنسانية وهم 
متساوون لدى القانون في احلقوق 
والواجبات العامة ال متييز بينهم 
في ذلك بسبب اجلنس او االصل 

أو اللغة أو الدين.
العلي  وقال الشيخ فهد سالم 
الس����مو األمير  أكد صاحب  »كما 
الشيخ صباح األحمد أن الكويت 
ليست لفئة دون أخرى وال لطائفة 

دون غيرها، إنها للجميع عزتنا من 
عزتها وبقاؤنا من بقائها«.

وخت����م بالتمن����ي للمؤمتر ان 
تتكلل جهود املنظمني واملشاركني 
فيه بالنجاح وأن يتلمس املجتمع 
نتائج����ه االيجابي����ة على أرض 

الواقع.

إشكاليات المواطنة

بدأت جلسات املؤمتر بجلسة 
ف����ي إطارها  بعن����وان »املواطنة 
املعرفي« حيث أك����د فيها رئيس 
اجللس����ة النائب السابق عبداهلل 
النيب����اري عل����ى أن املؤمتر نابع 
من احساس املنظمني بان قضية 
املواطنة تهم الكثير بعد ان ظهرت 
العديد من السلبيات في التعامل 
بني فئات املجتم����ع، الفتا إلى أن 
الوالء يتجاوز القطرية ألننا نعتقد 
بان هذه الوالءات تهدد النس����يج 
ق����دم مدير مركز  االجتماعي. ثم 
العالم  الدراسات واألبحاث حول 
العربي واملتوس����ط ف����ي جنيڤ 
د.حسني عبيدي ورقة قيمة قال 
فيها ان فرنسا تش����هد منذ فترة 
نقاش����ا حادا حول مفهوم الهوية 
الوطني����ة بايع����از م����ن الرئيس 
ساركوزي وبتنفيذ وزير الهجرة 
والهوية الوطنية القادم من صفوف 

االشتراكيني اريك بيسون.
أنه ومن أجل ضمان  وأضاف 
جن����اح تل����ك احلمل����ة مت جتنيد 
جميع محافظي ورؤساء بلديات 
الفرنسية للمشاركة  اجلمهورية 
في ح����وارات مفتوح����ة بحضور 
املواطنني ح����ول مفهوم مصطلح 
الهوية وما ه����ي دالالت ان تكون 

»فرنسيا«، موضحا أنه إذا كانت 
فرنس����ا قد جنحت في حل جميع 
مشاكلها االجتماعية والسياسية 
واالقتصادية لتسخر جهدا منقطع 
الهوية، فإن  النظير حول مسألة 
الالفت لالنتباه هو االنزالق اخلطير 
في مجري����ات النقاش العام حيث 
حتول إلى منبر للتحذير من التأثير 
السلبي للعرب واإلسالم واملهاجرين 
من ذوي األصول العربية على السلم 
االجتماعي وعلى ما يسمونه »االرث 

املسيحي � اليهودي ألوروبا«.
إل����ى أن  وأش����ار د.حس����ني 
الرئيس نيكوال ساركوزي واريك 
بيسون نس����يا أن أوروبا ليست 
فقط مس����يحية يهودية بل كذلك 
مسلمة من خالل الفتح والتعايش 
اإلسالمي وكذلك الحتضانها ألكثر 

من 5 ماليني مسلم.
ه����ذا النقاش ميك����ن ان يزرع 
الش����كوك وينم����ي االنطواء على 
الذات لدى مسلمي فرنسا وحتى 
سويسرا بعد االستفتاء على منع 
املآذن، وطرح عدة تساؤالت منها: 
ملاذا فرنس����ا التي كانت منوذجا 
في ادم����اج املهاجرين املبني على 
املواطنة واملواطنة فقط حتولت 
إلى بلد تساوره الشكوك في هويته 
ومستقبله، وملاذا االهتمام باملسلمني 

دون غيرهم؟
ومن جهته ق����ال رئيس أمناء 
التنمية  املواطنني نح����و  مجلس 
سامح فوزي يقصد باملواطنة ما 
يتمتع ب����ه املواطنون من حقوق 
وواجبات نتاج حركتهم املستمرة، 
والديناميكية، واملتراكمة على أرض 
الواقع، مشيرا الى ان هذا املفهوم 

املهني للمواطنة له أبعاد شتى منها 
البعد القانوني ويعني املساواة بني 
املواطنني في احلقوق والواجبات، 
والبعد السياسي ويعني املشاركة، 
والبعد االجتماعي ويعني جودة 
اخلدمات العامة والعدالة االجتماعية 

بني املواطنني.
وأخيرا البع����د الثقافي يعني 
احلق في التعبير عن اخلصوصية 
الثقافي����ة، والهوي����ة، وال����ذات 

املتميزة.
وأض����اف ان املواطن����ة � بهذا 
املعنى � حتتاج إلى أساس تنموي 
يحققها، ووعي اجتماعي وسياسي 
يصونها، ويقوي دعائمها، ويحولها 
إلى ممارسة أكثر من كونها نصا 
في الدستور والقوانني، وتتحقق 
املواطنة من خ����الل املجال املدني 
 Public العام الفضاء  أو  املفتوح، 
Sphere، وهو يشكل مساحة واسعة 
رحبة متاحة لألفراد، من مختلف 
الدينية،  الثقافات، واالنتم����اءات 
والعرقية، يعبرون فيه عن أنفسهم 
وقناعاته����م، آراءهم وانتقاداتهم، 
في إط����ار من الندي����ة واالحترام 

املتبادل.
وأردف قائال »في هذا الفضاء 
املفت����وح توجد م����ا نطلق عليه 
منظمات املجتمع املدني، أو رأس 
املال االجتماعي، حيث تنشأ هيئات 
ومنظم����ات مدني����ة كاجلمعيات 
األهلي����ة، واألحزاب السياس����ية، 
املهني����ة والعمالية،  والنقاب����ات 
واألندية واملنتدي����ات والروابط، 
وغيرها على أساس االنتماء الفكري 
أو السياسي أو املهني أو االجتماعي 

أو الثقافي.

خالل رعايته وحضوره افتتاح مؤتمر المواطنة األول في الكويت الواقع والمستقبل
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پ اخلزان 3 -4 طبقات معزول م�سنوع من البويل اثيلني النقي.

قــــــطــــــعــــــة واحــــــــــــــــــــدة دون و�ـــــــــســـــــــات. اآلــــــــــــيــــــــــــًا  پ مـــــ�ـــــســـــنـــــع 

اأحــــــــــجــــــــــام خمــــتــــلــــفــــة مــــــــن 150 اإىل 5000 جـــــــالـــــــون. پ 

كــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــــــ�ــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــرون عـــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــًا. پ 

ا����س���األ ع���ن ال��خ��دم��ات المجانية

رائد العزل المزدوج

منتج كويتي 

وثمنه فيه

برادة الباب

ت�شكيلة رائعة 
من

برادات املياه

لعالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5
2 4 8 3 0 3 2 2

�ستاليت الفجرية الدولية
تمديد ق�سائم

الر�سيفر العجيب

22640704 - 66651495

�سيانة

دينار 3

7948 9919 - 4900 2481&كـلني رايـت

اخلدمة املتكاملة
لل�سـجـــاد والـــرخـــــام

تنظيف ال�سجاد من الأعماق

بفاعليـة �سبـيـهـة بالبخــار

للتخل�س من الأتربة والغبار

ــع ــي ــم ــل ـــي وت ـــل ج

الرخام واجلرانيت

املا�سية بالأقرا�س 

�سيانة التكييف املركزي
 غ�سالت- طباخات
- وحدات تكييف
خدمة 24 �ساعة

ثــالجــات - فــرايــزرات -بـــرادات 

كفالة 10 �سنوات

خزانات مكفولة �سحيًا - مانعة للطحالب - بانيوهات - ديكورات - عزل برك - مظالت - 

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

�سرط اخلربة  لديها �سيارة  واإقامة قابلة للتحويل براتـب ثابـت + عمـولة

م�س�وؤول��ة ت�س��وي�ق
توظي��ف  مط�ل�وب ل�س�رك�ة كب�رى بال�سامل�ي��ة

اإر�سال ال�سرية الذاتية على فاك�س : 25723688

E-mail : almarayemfoto@hotmail.com


