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حمد العنزي
أك���دت القوى السياس���ية 
التي  الن���دوة  املش���اركة في 
نظمها حزب االمة مس���اء اول 
من امس بعنوان »أمن الكويت 
االستراتيجي في ظل التحديات 
الراهن���ة« عل���ى اهمية األمن 
اخلارجي وما له من تأثير كبير 
في األمن الداخلي، معتبرين أن 
أمن الكويت جزء مهم من أمن 
األمة الذي ال ميكن ان يتحقق 
دون ان تكون هناك مشاريع 
اقتصادية وتنموية مشتركة.

الرسمي  الناطق  بداية قال 
حل���زب االمة محم���د اخلنني 
ان مس���ألة األمن من القضايا 
املهمة والرئيسية التي شغلت 
البشرية ملا لها من تأثير كبير 
على حياة الشعوب وتكوين 
املجتمعات وارساء دعائم الدول 
التي ال ميكن أن تنش���أ بشكل 
سليم دون حتقيق االستقرار 

واالمن بها.
وق���ال ان الكثير من الدول 
ومنها الكوي���ت ادركت اهمية 
القضية األمنية وحرصت على 
انش���اء أجهزة أمن وطني من 
مختل���ف نواحيه االجتماعية 
واالقتصادية والثقافية وغيرها 
حلماي���ة مجتمعاته���ا من اي 
اخطار ميكن ان تؤثر على امنها 
العام، مضيفا »اال اننا نرى ان 
الكويت تشهد ومنذ فترة متييزا 
عنصريا وخليجيا وطائفيا على 
شكل واسع وخير دليل على 
ذلك االستجواب املقدم الى وزير 
االعالم الذي لم يأت اال بعد عجز 
احلكومة عن حماية املجتمع من 
تلك الفنت التي حاولت بعض 
القنوات ان تشيعها بني ابناء 

املجتمع.
واش���ار الى اهمي���ة االمن 
اخلارجي وما له من تأثير كبير 
في األمن الداخلي للدولة، االمر 
الذي يشير الى ضرورة العمل 
على حتقي���ق األمن اخلارجي 
للدول���ة م���ن خ���الل الوحدة 
اخلليجية املشتركة مبفهومها 
الشامل، الس���يما ان املنطقة 
تعيش على صفيح س���اخن 
العوامل  نتيجة مجموعة من 

اخلارجية املخيفة باملنطقة.
القواعد  واعتبر اخلنني ان 
االجنبي���ة ف���ي املنطقة تقوم 
باصدار الق���رارات التي متس 
السيادة الوطنية لدول املنطقة 
اضافة الى كونها اصبحت نقطة 
انطالقة للحمالت الصليبية، 
الكبير من  مستغربا الصمت 
مفكري وعلم���اء املنطقة امام 
تلك االخطار التي تتخذ اراضي 
دول املنطقة مسرحا لتحقيق 

مصاحلها.
من جانبه قال رئيس املكتب 
السياسي في احلركة السلفية 
فهيد الهيلم ان أمن الكويت جزء 
مهم من أمن األمة الذي ال ميكن 
ان يتحقق دون ان تكون هناك 
مشاريع اقتصادية وتنموية 

مشتركة.
واشار الى ان املنطقة حتيط 
بها ثالثة مشاريع كبرى حتتاج 
الى فهم دقيق حتى يتم التعامل 
معها بالش���كل ال���ذي يضمن 
املصلحة لدول املنطقة، مبينا 
ان اول املش���اريع الثالثة هو 
املش���روع االميركي ومن ثم 
املشروع »الصفوي« وينضوي 
حتتهما دول ومفكرون واحزاب 
تعم���ل عل���ى حتقيقهما، في 
الثالث  حني يكمن املش���روع 
ف���ي »املقاوم���ة« التي ال جتد 
اي دولة تدعمه���ا، امنا تكمن 

في بع���ض احلركات كطالبان 
واجلانب السني في االنتخابات 

العراقية.
وق���ال ان اغل���ب االنظمة 
العربي���ة اختارت املش���روع 
االميركي بهدف احلفاظ على 
بقائه���ا في الس���لطة وكذلك 
العلمانيون الذين يأملون من 
وراء ذل���ك حتقيق توجهاتهم 
باالضافة الى بعض رجال الدين 
الذين يعملون حتت راية عدم 
مخالف���ة والة األم���ر، معتبرا 
هذا املشروع ال يعبر عن رأي 
الش���عوب التي لم تشارك في 
هذه القرارات ولم تشارك في 

اختيار من اتخذ القرار.
وأشار الى أن الدولة الصفوية 
منذ فجر التاريخ كانت شوكة 
في خاصرة الدولة االسالمية، 
لهذا جندها دائما حتاول العبث 
باملنطقة م���ن خالل جتنيدها 
لبعض الطاقات التي تعمل على 
تنفيذ أجندتها كما حصل في 
اليمن ودعمهم للحوثيني هناك، 
مضيفا »وهو االمر الذي نخشى 

ان يتكرر في البلد«.
وأك���د ان احل���ل يكمن في 
تش���كيل قوة خليجية رادعة 
وإلغاء املعاهدات »االستعمارية« 
التي باتت تخط���ف القرارات 
السيادية للدول مع متكني األمة 
من اختيار من ميثلها في صنع 

القرار.
العام  من جهته قال األمني 
حلرك���ة العدال���ة والتنمي���ة 
ناصر العبدلي ان ملف األمن 
االستراتيجي يتعلق مبجموعة 
من النقاط الداخلية واخلارجية، 
مبينا ان محور األمن الداخلي 
يترك���ز على وضع االس���رة 
احلاكم���ة وتداعيات اخلالف 
داخلها في ظل غياب الشخصية 
الى  التصالحية بها باالضافة 
ضعف القوى السياس���ية في 
الدول���ة وع���دم قدرتها على 
االسهام في التطور وكذلك املس 
بالوحدة الوطنية والطعن في 
والءات مختلف الش���رائح في 

الدولة.
واعتبر العبدلي ان جتاوز 
تلك القضاي���ا كفيل بتحقيق 
األمن الداخلي للدولة، مشيرا 
الى اهمية االلتفات الى بعض 
النق���اط والقضايا اخلارجية 
التي لها انعكاسات على األمن 
الداخلي كاالنتخابات العراقية 
وامللف النووي االيراني ونفوذ 

ايران املتزايد في املنطقة.
وشدد على ضرورة التعاطي 
بش���كل جيد مع تلك العوامل 
املؤثرة في األمن الداخلي للدولة 
ومحاولة فهمها بالشكل الذي 
يكفل التعامل معها مبا يخدم 

املصالح اخلاصة بالدولة.
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بعنوان »أمن الكويت اإلستراتيجي في ظل التحديات الراهنة«

»المحاسبة« يصدر العدد 
الجديد من »الرقابة«

أصدر ديوان احملاس���بة 
العدد احلادي والعشرين من 
مجل���ة »الرقابة« وهي مجلة 
دوري���ة متخصص���ة تعنى 
بش���ؤون الرقابة واحملاسبة 
الذي  العدد،  املالية واحتوى 
صدر حديثا عن األشهر ابريل، 
مايو، يونيو، على مجموعة 
كبي���رة م���ن املواضيع التي 
تهم املعنيني بالشأن الرقابي 

واحملاسبي.
العدد  تناول���ت قضي���ة 
الديوان السنوية  مس���ابقة 
للبح���وث العلمي���ة واثرها 
على تقدم العمل في الديوان 
بعد 11 عاما من طرحها، وقد 
اجرت املجلة استطالعا آلراء 
بعض اخلبراء واالشرافيني 
واملشاركني في املسابقة ملعرفة 
مدى اهميتها وانعكاسها على 

تطوير مهارات املدققني.
وتضمن العدد لقاء موسعا 
مع النائب د.يوسف الزلزلة 
رئيس جلنة الشؤون املالية 
واالقتصادي���ة البرملانية في 
باب »حوار مع نائب« حيث 
حتدث عن طبيعة العالقة بني 
ديوان احملاسبة واللجنة املالية 
وعن اولويات واختصاصات 
اللجنة، كما حتدث عن اهمية 
وجود جهاز رقابي مثل ديوان 

احملاسبة في الكويت.
كما اج���رت املجلة حوارا 
مطوال مع ماساكي نيشيمورا 
رئيس هيئة التدقيق اليابانية، 
حيث حتدث عن أوجه التعاون 
بني ديوان احملاسبة الكويتي 
وهيئة التدقيق اليابانية وسبل 
تعزيزها، مشيدا بجهود منظمة 
األسوساي لتعزيز الروابط بني 
اجهزة الرقابة العليا بالدول 
اآلسيوية، وقد اجري احلوار 
على هامش اجتماعات مجلس 
مديري منظمة األسوساي الذي 

عقد مؤخرا في باكستان.
واحت���وى الع���دد عل���ى 
موضوع خاص حتت عنوان 
ظاه���رة  »اخلصخص���ة.. 
اقتصادية« استعرض مفهوم 
واهداف اخلصخصة باعتبارها 
وسيلة فعالة لتحقيق التنمية 
االقتصادية وتغيير مس���ار 
السياس���ة املالية في العالم، 
وش���رح املوضوع أس���اليب 
اخلصخص���ة وتقييمها كما 
تناول جتربة الكويت بتبني 

هذه الظاهرة.


