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 نواب الدائرة الرابعة.. 
أين أنتم؟!

هنا سأحتدث كناخب من الدائرة 
الرابعة، وليس كمحلل سياسي او 

كاتب رأي، فمنذ سنوات طويلة وانا 
اكتب في هذه الزاوية ولم أخصص 

بالنقد شخصا بعينه، ولكن في 
هذه املقالة سأحتدث كناخب او 

باألصح كصاحب حق دستوري في 
اختيار أعضاء دائرته االنتخابية 

التي يعيش فيها، وحتديدا عن نواب 
الدائرة الرابعة وما يفعلونه وما 

فعلوه وما اعتقد انهم سيفعلونه 
الحقا في هذا املجلس، فلألسف 

انهم وان كانوا يشكلون ما نسبته 
٢٠%  من املجلس وهو ثقل مناطقي 

ال يستهان به اال انهم لم يفعلوا 
ال فرادى وال مجتمعني ما ميكنه 

ان يطور شيئا من املنطقة الرابعة 
واعني اجلهراء التي هي األكبر 

من مساحة الدائرة االنتخابية التي 
خرجوا منها وأخرجتهم ومنحتهم 

ثقتها لتمثيلهم.
فمن متابعة اقتراحاتهم 

وتصريحاتهم وعملهم جند ان 
اجلهراء آخر اهتماماتهم، وكأنهم 

يرونها مجرد بوابة أصوات لترجيح 
وصولهم الى املجلس ثم بعد ذلك 

ينسونها بالكامل.
فهل طالب احد منهم بتحسني 
حدائقها؟!، ال، وهل طالب احد 

منهم بااللتفاف الي من مرافقها او 
شوارعها؟، ال، هل حتدث احد منهم 

عن مطالبات أهلها بأي ناحية من 
نواحي املتطلبات البسيطة؟!، ال، 
فشوارع اجلهراء - مثال - تعاني 

من احلفر وسوء التنظيم، فهل قام 
احدهم ولو باخلطأ مبطالبة وزارة 
األشغال بإصالحها او تعديلها او 

االلتفات اليها؟، ال لم يفعل احد منهم 
ذلك، هناك شوارع في منطقة القصر 

منذ ٥ أعوام وهي محطمة غير 
صاحلة، ولكن احدا من نواب الرابعة 

لم يتحدث او يقم بإثارة القضية 
ألنها ال تعنيهم، ألنهم ببساطة 

ميثلون اجلهراء وال يسكنون بها، 
حتى وان كانوا من سكان اجلهراء 
عند انتخابهم فهم حال وصولهم 

للعضوية والكرسي األخضر يجدون 
منزال خارج اجلهراء وينسونها 

وينسون مشاكلها وال يكترثون لها.
اجلهراء بالنسبة لهم مجرد محطة 

عبور لألصوات واذا ما جنحوا 
نسوها ونسوا مشاكلها ومشاكل 
أهلها ومطالبتهم ومشاكل املنطقة.
ما أطلبه من النواب الذين ميثلون 
الدائرة الرابعة فقط هم ان يقوموا 
بزيارة منطقة القصر قطعة ٤ ب 
الشارع الثاني فقط، ال أريد منهم 
اكثر من ذلك، وليروا بأم اعينهم 

الكوارث التي يفترض أال حتدث في 
عهد نيابتهم، ليعرفوا انهم لم يؤدوا 

شيئا للمنطقة األكبر في دائرتهم 
والتي كانت سببا في وصولهم الى 

البرملان.

احلرف ٢٩

لم يكن من قبيل الصدفة أن تتعرض 
بلدة خان شيخون في إدلب إلى 

اعتداء بسالح كيماوي عبارة عن 
غاز أعصاب هو السارين من قبل 

نظام األقلية الدموي في سورية، راح 
ضحيته العشرات من املدنيني األبرياء 
من بينهم 3٠ طفال، وذلك بعد تصريح 
ترامب باعتبار أن األولوية في سورية 
ليست رأس النظام بل مكافحة داعش، 
وبعد يوم من تعرض قطار مترو سان 

بطرسبيرغ لعملية انتحارية نفذها 
شاب قيرغيزي. فالدالئل تشير إلى 
أنها عملية جريئة نفذها ذلك النظام 
نيابة عن روسيا كرد انتقامي على 

اعتداء سان بطرسبيرغ دون أي 
خوف من احملاسبة الدولية طاملا أنه 

يحظى بغطاء من حليفه الروسي 
في مجلس األمن، وكتشجيع غير 

مباشر من اإلدارة األميركية بعد ذلك 
التصريح من ترامب جتاه النظام 

السوري. وما الذي يخشاه ذلك النظام 
من استخدام غاز األعصاب لقتل 
الشعب السوري بعد أن أفلت من 

العقاب منذ أن ارتكب جرمية االعتداء 
الكيماوي على الغوطة في العام ٢٠13 

وأدى إلى إزهاق أرواح املئات من 
املدنيني في حتد سافر للرئيس السابق 

أوباما بعد جتاوزه اخلط األحمر 
الذي رسمه له، كأنه يعلم مسبقا أن 

التهديد األميركي لم يكن سوى مجرد 
كالم، وأن اإلدارة األميركية ال يعنيها 

ما يرتكبه من جرائم ضد الشعب 
السوري مادام أن املعركة األساسية 

هي مع »داعش« وليست معه. 
وهنا تكمن خطورة هذه املواقف 

املتذبذبة من هذه الدول الكبرى في 
زيادة معاناة الشعب السوري دون 

شعورها بتأنيب الضمير جراء 
اجلرائم البشعة التي يرتكبها هذا 
النظام، والتي تعتبر جرائم حرب 

ضد اإلنسانية بكل املقاييس حتت 
ذريعة داعش أوال، مع أن نظام األقلية 
الطائفي في سورية تتجاوز خطورته 
»داعش« بكثير بعد أن هجر املاليني 
من الشعب السوري، وقتل ما يزيد 

على ٤٠٠ ألف سوري بالبراميل 

املتفجرة وغازات األعصاب السامة 
واألسلحة الثقيلة والطيران احلربي 
وحمالته املمنهجة في تدمير املدن 

السورية على رؤوس ساكنيها. 
إال أن الرئيس ترامب يبدو أنه قد غير 
رأيه جتاه النظام السوري بعد االعتداء 

الكيماوي على خان شيخون، حيث 
قام بخطوة بناءة ال ميكن التقليل 

من شأنها بتوجيهه ضربة صاروخية 
مدمرة ملطار الشعيرات العسكري 
الذي خرجت منه طائرات النظام 

السوري لتقصف خان شيخون بغاز 
السارين. فقد فضحت هذه اخلطوة 

التي كنا ننتظرها بفارغ الصبر 
أكاذيب وجرائم هذا النظام القاتل أمام 

العالم، ولعلها بداية الطريق لوضع 
حد جلرائمه ومحاكمته كمجرم حرب 
وفرض احلل السياسي الذي ينتظره 

الشعب السوري منذ انبعاث ثورته 
املباركة، كما فضحت موقف أوباما 
الضعيف الذي كان يدعي صعوبة 

القيام بأي ضربة عسكرية ضد النظام 
السوري. 

ال بد ان نسأل أنفسنا اوال، ونوجه 
السؤال حلكومتنا الرشيدة: من 

املستفيد مما يحدث من ضرب في 
الوحدة الوطنية من قبل مرضى 

شهرة السوشل ميديا، ومن يردع 
أهل الفنت؟!

اصبحنا نشاهد كل فترة ساحة 
قفز، يقفز على جدارها متعصبون 

وعنصريون وجهلة من مختلف 
املكونات، قلوبهم باتت متتلئ بغضا 

على من يشاركهم باملواطنة، وهم 
اآلن يسعون لتفتيت املجتمع بالفنت 

وضرب فئات مختلفة وكأنهم أوصياء 
على البلد دون غيرهم، ولألسف 

فهذه الفنت حتدث بالعلن وأمام صمت 
حكومي مريب، فلماذا ال يطبق على 
هؤالء الدجلة قانون الوحدة الوطنية 

حتى يكونوا عبرة لكل من يسعى 
للشهرة من خالل ضرب وحدة 

الكويتيني.

على احلكومة ان تعلم علم اليقني 
ان السكوت عن هؤالء احلاقدين 

سوف يحرقنا جميعا ألن ما يحدث 
أمر خطير جدا ويتطلب احلزم كي 
تنخرس األلسنة اللعينة، واألدهى 

من ذلك ان بعض السياسيني نراهم 
يؤيدون هؤالء املرضى على مسطرة 

اخلجل فقط لتكسب انتخابي لسنوات 
قادمة، األمر الذي يجعلنا أمام معضلة 

كبيرة تكمن في ضرب وحدة البلد 
وبدعم من مجاميع ال تعرف معنى 
أهمية استقرار الوطن خاصة من 

الداخل وهي اجلبهة األهم في تلك 
الظروف، كل وطني يعرف أن هؤالء 
املنافقني ما زالوا يلعبون بالنار من 

أجل مكاسبهم ولو كانت على حساب 
امن واستقرار الوطن.

ونحن ال نختلف بأن هناك قضايا 
حركت املياه الراكدة في الساحة 

السياسة ومنها قضية تعديل 

قانون اجلنسية، والذي جاءت 
نتائجه الشعبية بني مؤيد ومعارض، 

واالختالف هنا أمر طبيعي وكل 
طرف يطرح رأيه وهذا متاح، ولكن 

هناك من استغل هذا املوضوع 
واستطاع حتويله الى جبهة معارك 

بني افراد املجتمع، واصبحوا 
يتبادلون الشتم واإلساءة لبعضهم 
فضال عن تخوين بعضهم البعض 

بأحقية املواطنة.
وأحب ان أذكرهم بأن شهداء الكويت 

الذين فيهم »احلضري والبدوي 
والسني والشيعي« جميعهم سالت 

دماؤهم الطاهرة من اجل حترير 
بلدهم من الطغاة، فالسؤال: أي فتنة 

تريدون بعد؟! وأي انهيار تسعون 
اليه؟! ومن هذا املنطلق ادعو احلكومة 

إلى ضرورة تطبيق قانون الوحدة 
الوطنية على أهل الفنت قبل فوات 

األوان.

hassankuw@hotmail.com

سلطان الخلف

حسن الهداد الشمري

هولوكوست 
خان شيخون

أهل الفنت.. 
من يردعهم؟!

فكرة

شرارة قلم

 @ghunaimalzu3by

عبدالهادي العجمي

م.غنيم الزعبي

يقول سمو األمير الشاعر بدر بن عبداحملسن في 
احدى روائعه الشعرية:

أحد قفل من دون هوجاســه الباب
وأحــد غدت جــدران بيتــه تفاكير

يا ســاكن الهوجاس ممساك ما طاب
راحــت مجاهيــم وجتنــا مغاتير

تذكرت هذه األبيات اجلزلة مع ما يعانيه املواطن 
من هواجس ولعل اكثر هاجس يعانيه في الليل 

وفي النهار هو هاجس السكن وحصوله على بيت 
العمر من مؤسسة الرعاية السكنية، ألن الغالبية 

العظمى ال يستطيعون شراء أراض ومن ثم بناءها 
فقد وصلت اسعارها الى الـ ٤٠٠ ألف دينار 

ونصف مليون وأكثر هذا غير البناء الذي ال يكفيه 
قرض بنك االئتمان، وبالتالي يضطر هذا املواطن 

أن يصبر ويحتسب على الوقوف في طابور 
اإلسكان وينتظر مشاريع تسير سير السلحفاة! 

طلبات اإلسكان وصلت الى اكثر من 1٠٠ ألف طلب 
وتعودنا من بعض املسؤولني مع كل أزمة على نغمة 

شق اجليوب ولطم اخلدود لتبرير عجزهم عن 
حل هذه األزمة والتي هي من صنعهم من خالل 
سوء التخطيط وغياب الرؤية املستقبلية وزيادة 

عدد السكان حتى أصبحت طالسم يصعب عليهم 
حلها! احلل سهل ان أرادوا ذلك فقط يحتاجون 

شجاعة في اتخاذ القرار بإزالة العوائق وفك تشابك 
امتالك االراضي ما بني مؤسسات ووزارات الدولة 

فاألراضي متوافرة.
بيت القـصيد: املساحة املستغلة حتى كتابة هذا 
املقال ال تتجاوز الـ 1٠% بالنسبة ملساحة الكويت 

بأكملها فال يتحجج مسؤول ويتفلسف بشح 
األراضي، فيا حكومة ارحمي حال املواطنني من 
االيجارات التي تأخذ نصف الراتب وأكثر ومش 

معقول ان ينتظر املواطن 1٥ إلى ٢٠ سنة ليتسلم 
بيته، فهو يتقدم بطلبه وهو في ريعان شبابه وعند 
تسلمه يكون الشيب قد كسا رأسه وحليته ! واهلل 

املستعان.
مالحظة:

٭ املجاهيم هي اإلبل لونها مييل إلى اللون األسود.
٭ املغاتير هي االبل الوضح ولونها مييل إلى اللون 

األبيض.

هو »أقوى رجل على وجه األرض« باعتراف أعتى 
اجلرائد األميركية وعلى رأسها التاميز التي وضعت 

صورته على غالفها وحتته نفس اجلملة التي ذكرتها. 
هو بوتني رئيس روسيا وامللقب أيضا بالثعلب 

لإلشارة إلى مكره ودهائه السياسي واالستخباراتي. 
لكن كل هذه القوة وهذا الدهاء لن تصمد حني تسقط 
اسوار دمشق ويتسلل خالل شقوقها نهر من الثوار 

الذين يحملون في قلوبهم ثارات أهل وأطفال وأحباب 
قتلهم بشار وشتتهم.

عندها ستبدأ قيامة النظام الكبري وستتوحد كل 
أهداف عشرات اآلالف من الثوار الذين سيتركون كل 
بقاع سورية ويشدون رحالهم على عجل وبلهفة الي 

الفيحاء.
هدفهم واحد وغايتهم وحيدة وهي »رقبة بشار«. 
وهو هدف انشغلوا عنه كثيرا بالصراع واالقتتال 

بينهم او بينهم وبني النظام على مدن على الرغم من 
اهميتها فإن احتاللها والسيطرة عليها لم يغير من 
الوضع كثيرا. فقط مدن وقرى تتم السيطرة عليها 

ثم يخسرونها حتت القصف الروسي الشرس.
وتركوا هدفا غاليا ورأسا ثمينا باقتناصه سيتداعى 
باقي النظام وستتفكك أركانه أال وهو رأس بشار، 
وهذا هو بالضبط ما حصل في األسابيع األخيرة 

من طرق للثوار ألبواب دمشق، وهو أمر فاجأ حتى 
روسيا التي اعتقدت ان جلوس الثوار مع النظام على 

طاولة املفاوضات قد كسر شوكتهم وانهم سلموا 
بعدم قدرتهم على حسم الصراع عسكريا. لكن جاءت 
حركة الثوار العبقرية األخيرة بتوجههم للتركيز على 

رأس األفعى الذي إن قطعته سيموت باقي اجلسم.
السؤال اآلن ما اخليارات امام الدب الروسي في 

هذا التطور املاحق اجلديد خاصة بعد الضربة التي 
وجهتها اميركا لقاعدة الشعيرات؟ برأيي املتواضع 

ان روسيا لن تسمح للثوار بقتل بشار بل هي 
ستتخلص منه بنفسها بحادثة مدبرة )فيها بعض 

الدراما( لتنسج بعدها عملية حتكم تكون هي 
املسيطرة عليها وتضع على رأس النظام شخصا 

او شخصيات بديلة لبشار، ولن تسمح للثوار بقتله 
بأنفسهم ألن بشار على الرغم من انه ال يتعدى كونه 

دمية محبوسة في القصر الرئاسي محاطة بجنود 
روس ال يتحرك دون إذن منهم، فإن رمزية سقوطه 

ومقتله على يد الثوار متاثل تأثير مقتل القذافي 
في ليبيا، وهو الذي كان آخر أيام عمره فقط رجال 

مسنا ال ميلك من امره شيئا، فقد كان ابناؤه وأتباعه 
يحملونه من مكان الى مكان، وينقلونه من مخبأ إلى 

آخر من دون حول منه وال قوة. لكن ما ان قبض 
عليه الثوار بتلك الطريقة الهوليوودية حتى خارت 
كل قوى باقي اطراف النظام واستسلمت وسلمت 

سالحها.
سيناريو القذافي لن تسمح به روسيا في سورية 
وستتخلص هي نفسها من بشار بطريقة تضمن 

لها احلفاظ على بقائها في سورية واحتاللها إلى أبد 
اآلبدين.

اما بشار فقد كتبت في مقالة لي منذ عدة سنوات 
موجها له الكالم وهذه هي الفقرة اعيدها كما كتبتها 

قبل ٥ سنوات: »لذلك هي دعوة لك يا سيادة الرئيس 
انظر جيدا في عيون هؤالء اجلنود الروس ألن 

احدهم ميلك رصاصة حتمل اسمك عليها، فموتك هو 
اغالق ملف ونهاية مرحلة يسهل للروس بعدها ايجاد 

طريق عودة لسورية. أما حياتك فهي تعقيد للعالقة 
الروسية ـ السورية اكثر وجتعل أي محاولة ملوسكو 

للغزل مع النظام السوري اجلديد مستحيلة«.

»راحت مجاهيم 
وجتنا مغاتير«!

 ماذا ستفعل 
روسيا ببشار؟

بيت القصيد

في الصميم

اجلنسية تعني الرابطة القانونية 
والسياسية القائمة بني الفرد والدولة، 
مبا ميثل حزمة احلقوق وااللتزامات 

الوطنية املتبادلة بينه وبينها. فهي 
عالقة مدنية حتكمها اعتبارات 

قانونية وسياسية واجتماعية حتددها 
الدولة املنشئة واملنظمة لها. 

ولكل دولة نظامها في كيفية احلصول 
على اجلنسية فيها وااللتزامات 
املترتبة على الفرد حال حصوله 

عليها، وكيفية خسارة هذه اجلنسية 
بسبب مشاكل سياسية أو قضائية 

يتعرض لها الفرد، أو في حال فشله 
بإيفاء االلتزامات املترتبة على حمله 

إياها. 
وألهمية ارتباط األمن االجتماعي 

واحلقوقي لألفراد بجنسية بلد ما، 
نصت املادة 1٥ من اإلعالن العاملي 

حلقوق اإلنسان على حماية حق كل 
فرد في التمتع بجنسية حتفظ له 
حقوقه املدنية الطبيعية، وتتفادى 

وقوع حاالت انعدام اجلنسية كمبدأ 
أساسي من مبادئ القانون الدولي، 

وإزاء اختالف الدول املصادقة 
واملوقعة على املعاهدات والقوانني 

الدولية املعنية بحقوق اإلنسان في 
نظم حصول مواطنيها على جنسيتها، 

يحث مجلس حقوق اإلنسان الدولي 
التابع لهيئة األمم املتحدة الدول 

األعضاء فيه على تطوير قوانينها 
املتعلقة مبنح وسحب اجلنسية مبا 

يؤمن العدالة واملساواة بني مواطنيها 
في نيل هذا احلق املهم واملصيري، 

الذي ميثل احلزمة الفعلية لكل 
احلقوق املدنية، ويحميهم من التجريد 

والسحب اجلائر من هذا احلق.
وبينما سحب اجلنسية من املواطن 

في الدول املتقدمة غير ممكن قانونيا، 
إال في حاالت اخليانة العظمى، جنده 
أمرا يسيرا جدا في دول أخرى، إذ 

يتم بعنوان السيادة ملجرد إبداء رأي 
ال تتبناه الدولة أو تتحسس منه.

لقد نص تقرير مجلس حقوق 
اإلنسان الدولي في دورته اخلامسة 

والعشرين 19 ديسمبر ٢٠13 في 
توصياته املتعلقة بحقوق اإلنسان 
واحلرمان التعسفي من اجلنسية، 

التوصية برقم ٤٤: »يجب أن تكون 
القرارات املتعلقة باجلنسية خاضعة 
ملراجعة قضائية فعالة. وفي سياق 

فقدان اجلنسية أو احلرمان منها، 
يعتبر الشخص من مواطني الدولة 

املعنية خالل الفترة الكاملة إلجراءات 
االستئناف«.

قوانني اجلنسية كشأن القوانني 
املدنية األخرى خاضعة لنمو 

املجتمعات وأنظمتها السياسية 
واإلدارية والقضائية، بجهود مفكريها 
وأجهزتها التشريعية والتنفيذية، وهي 

في حالة تغير نحو تأمني املزيد من 
احلقوق اإلنسانية واملدنية مبسارات 
سريعة أحيانا، وأحيانا أخرى ببطء، 

وهو بطء يرتبط بطبيعة كثافة عوامل 
التغيير الصانعة للحراك االجتماعي.

املجتمع الكويتي كغيره من املجتمعات 
احلية واملتطورة ال يخرج عن 

التدافع التكاملي نحو نضج أوضاعه 
االجتماعية والتشريعية، ونأمل في 
حراكه وتدافعه األخير بخصوص 

اجلنسية أن ينجز في نتائج التغيير 
تشريعات عامة، ومجردة بنسبة 

عالية من املوضوعية، كما هي طبيعة 
التشريعات املتقدمة التي تخدم جميع 

فئات الشعب بال أي استثناء أو 
متييز.
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