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رفض عربي 
للتسلط الطائفي 

والعسكري
سلطان إبراهيم اخللف

مطالب الشعوب في لبنان والعراق واجلزائر لم تؤت ثمارها 
بعد رغم انتفاضاتهم املستمرة ضد حكوماتهم.

وقد شهد العالم تلك االنتفاضات وجنحت تلك الشعوب في 
فضح فشــل تلك األنظمة في توفير متطلبات العيش الكرمي 

ملواطنيها سياسيا واقتصاديا.
بعد هذه الفضائح واإلحراجات عمدت تلك األنظمة كالعادة 
الى اســتحضار شماعة العامل اخلارجي وتدخالته في إثارة 

تلك االنتفاضات عليها.
في لبنان كانت االنتفاضة شــديدة الوقع على حكومته 
الطائفية ألن الشــعب اللبناني بجميــع طوائفه خرج منددا 
ومتوعدا حكومته الفاســدة التي متادت في تعاطي الصراع 

الطائفي املبطن ونسيت حقوق الشعب عليها.
وفي العراق بعد ســكرة الطائفية التي زرعتها الواليات 
املتحدة فيه اســتفاق العراقيون على بحر من الفساد، وقد 
أضاع عشــرات املليارات من أموال الشعب العراقي وأحال 
العراق النفطي إلى دولة شــبه مشلولة اخلدمات رغم كل ما 
تتمتع به من إمكانيات اقتصادية وزراعية، واكتشف العراقيون 
أن إيران املتواجدة في العراق تريد إقامة منوذج إيراني في 
بالدهم تابعا لها، وهذا ما يفسر القمع العشوائي الذي يتعرض 
له املتظاهرون العراقيون دون هوادة وأسفر عن مقتل املئات 
وجرح اآلالف من املتظاهرين وبنفس األسلوب الذي يتبعه 
النظام اإليراني داخل إيران، وكل ذلك خوفا من انهيار النظام 
الطائفي اجلديد في العراق وما يشكله ذلك من تهديد مباشر 

على النظام في إيران.
اجلزائر يصنف بأنه بلد شــبابي حيث يشــكل الشباب 
غالبية شــعبه لكنه يعاني من البطالة، ويتمنى الكثير منهم 
الوصول إلى أوروبا للحصول على وظيفة تســد متطلبات 
معيشتهم، كما أن احلالة االقتصادية تعاني من الكساد رغم 
أن اجلزائر بلد نفطي يتشبث اجليش فيه بالسلطة ويتمتع 
بنفوذ مطلق ويرفض إجراء اإلصالحات املستحقة التي يطالب 

بها الشعب اجلزائري.
اخلروج من أزمة اجلزائر احلالية بيد قيادات اجليش التي 
يفترض أن تنهي األزمة بتســليم السلطة إلى حكومة مدنية 
أحــق منه بإدارة الدولة كما فعل اجليش الســوداني وحقن 

بذلك دماء السودانيني.
أما أزمة العراق فإن العراقيني يرون أن حترير العراق من 
النفوذ اإليراني هو بداية الطريق نحو حل هذه األزمة وأنهم 
أولى بدولتهم من هؤالء الدخالء اإليرانيني الطائفيني الذين ال 
يعترفون بسيادة الشعب العراقي على بالده، وكان هذا واضحا 
عندما قــام املتظاهرون العراقيون بإنزال العلم اإليراني من 
مبنى قنصلية إيران في كربالء وتثبيت العلم العراقي مكانه.

لكن اخلروج من األزمة اللبنانية بات أمرا محيرا، فلبنان 
بلد الطوائف ذو جغرافية طائفية وكتل طائفية شبه متعادلة، 
وهو يعيش فيما يشــبه دويالت داخل الدولة الواحدة منذ 
استقالله، وقد أثبتت األيام فشــل احملاصصة الطائفية في 
إدارة شؤونه، وكانت سببا في انتشار حالة الفساد وتعطيل 
مصالح الدولة، وعليه فإن التخلص من الطائفية فيه كمطلب 
شعبي كاستحالة انسالخ اإلنسان من جلده، لكن يظل احلراك 
الشعبي عامل صداع حلكومته الطائفية ولعله يثير األمل في 

إيجاد مخرج من هذه األزمة.

بوضوح

نطقك السامي 
يا صاحب السمو 

وسام على صدورنا
moc.oohay@m _ ayimsawوسمية املسلم

نطقك السامي يا صاحب السمو أثناء افتتاح دور االنعقاد 
الرابع للفصل التشريعي اخلامس عشر ملجلس األمة في 
29 أكتوبر 2019م وســام نضعه على صدورنا ونبراس 

وهاج لنا جميعا.
نحمد اهلل ونشكره على سالمتك وحفظك اهلل ورعاك 
وعافاك من الوعكة الصحية العارضة، فيا صاحب السمو 
أنت السراج املنير يضيء لنا بأضوائه الطرق واملسارات 
حتى نتجنب العراقيل والطرق الوعرة لنصل إلى بر األمان 
بكل يسر، وبأنواره يعم األمن واالستقرار وازدهار الكويت 
التنموية في مختلــف املجاالت االقتصادية  باإلجنازات 
واالجتماعية والثقافية والسياسية، وحرصك املستمر على 
حماية وأمن واستقرار الكويت وشعبها، وال سيما ونحن 
نعيش بني أقاليم ملتهبة الصراع بحماية حواشيها ورتق 
فتوقها وترسيخ وحدتنا الوطنية بنبذ الفرقة وعدم إثارة 
النعرات الطائفية البغيضة ومن معاقد الســالمة التعاون 
بني السلطتني التشريعية والتنفيذية واخلالفات بني دول 
مجلس التعاون اخلليجي قد يؤدي إلى عرقلة املســيرات 
التنموية لدول اخلليج العربي لنتجاوز تلك اخلالفات من 
أجل وحدة دول مجلس التعــاون اخلليجي ففي االحتاد 
قوة لنا جميعا لنضع مصالح أمتنا نصب أعيننا من أجل 
استقرارها وازدهارها ونضعها في أولويات عملنا وخططنا.

منذ أن تولى صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد، 
حفظه اهلل، سدة احلكم في سنة 2006 جنح بقيادته احلكيمة 
وإدارته للحكم بكل رزانة واقتدار مبعاجلة األمور بكل روية 
وحرصه املستمر على املشاورة واستشارة أصحاب الرأي 
والسداد وحثه املستمر وبرؤيته التنموية االستراتيجية 
أن يجعل الكويت مركزا مشــعا بكل املجاالت وأن تتبوأ 
مركزا ماليا وجتاريــا واقتصاديا إقليميا وعامليا وجميع 
دول العالم تشهد لسموه أنه أمير اإلنسانية وقائد العمل 
اإلنساني مبنحه هذا اللقب من قبل األمم املتحدة، فعال إنه 
القائد اإلنســاني داخل الكويت وخارجها هو رمز العطاء 

وإجنازاته واضحة للعيان.
وحرص ســموه على ترسيخ املواطنة الصاحلة وحثه 
املستمر للشباب على أن يســلكوا طريق العلم واملعرفة 
والعمل على راحة وسعادة شــعبه وتفقد رعيته وتأمني 
مستقبله واالنتماء الوطني لكل مخلص من أبناء الوطن، 
كان له شرف املشــاركة في مسيرة بناء الدولة العصرية 
دولة القانون واملؤسسات والدميوقراطية يعني لغة الدستور 
والقانون واحلرية احملكومة باألطر القانونية احملددة التي 
حتقق املصلحة الوطنية العليا ويتيح الرقابة واملســاءلة 
والنقد املوضوعي لكل خلل أو تقصير. لك الطاعة يا صاحب 
السمو والطاعة زينة املله تؤلف وتنظم شمل املجتمع بها 
معاقد السالمة وأرفع منازل السعادة وقوام األمة فالطاعة 

عصمة من كل فتنة وجناة من كل شبهة.
حفظك اهلل ورعاك يا صاحب الســمو الشــيخ صباح 
األحمد وألبسك اهلل ثوب الصحة والعافية وأطال اهلل في 

عمرك يا طويل العمر.

ولكنها تستخدم في حاالت نادرة وغير مصممة 
لتشمل كافة املناهج مبختلف املراحل التعليمية، 
فبعض املدرسني ممن التحقوا بالسلك التعليمي 
عن هواية ورغبة يحاولون دائما التطوير من 
إمكانيات ووســائل شرحهم للدروس، وهناك 
بعض األســاتذة من ال يفكر في كيفية تطوير 
الدرس، إما عن تكاســل أو االعتياد على منط 
تقليدي في الشرح، والبعض اآلخر يحب التطوير 

ولكن هذه اإلمكانيات غير متاحة لديه.
وعليه فإن املسؤولية اليوم تقع على مصممي 
املناهج في وزارة التربية بالتعاقد مع مصممني 
لألفالم التعليمية لتشمل كل الدروس وال نقبل 
عذر وزارة التربية والتسلح بذريعة عدم وجود 
ميزانية مخصصة وكافيــة العتماد مثل هذا 
املنهج، فاإلمكانيات موجودة والتنفيذ ليس من 
الضروري أن يكون آنيا بل تتم دراسة املوضوع 
دراســة وافية مع رصد امليزانية في مشروع 
ميزانية السنوات املقبلة والتعاقد مع الرسامني 
واملمثلني الذي يحبون تقدمي األفالم التعليمية.
وهذا ال اعتقد أنه ســيجد رفضا من قبل 
مجلسي الوزراء أو األمة، وذلك ألن الكل يعول 
على عاتق األجيال املقبلة بأن تنهض بالدولة، 
التي لن تتقدم قبل أن ينهض التعليم مبستوى 
مخرجاته، وذلك ألن كل زوار الدولة من اخلارج 
لقياس جــودة التعليم لدينا ســينظرون إلى 
مخرجات الدولة التعليمية لدى قياسهم للجودة.

يركز عليها معظم األساتذة اليوم هذه أثبتت عدم 
جدواها وباألخص مع قياس نوعية املخرجات 
التي تشكو منها كل اجلامعات بأن هناك ضعفا 
كبيرا لدى شــريحة كبيرة من الطلبة، وهذه 
بالتأكيد مسؤولية مشتركة تقع على كاهل الهيئة 
التعليمية من جانب وعلى الطلبة من جانب آخر.

إن اعتماد طريقة الفيلم التعليمي على جميع 
املراحل وعلى جميع الدروس بحاجة إلى جهد 
كبير، فهو منهج تربوي مستقل البد أن يكون 
مصمما خصيصا مبحاذاة مع املنهج الدراسي 
الكتابي، بحيث يكون الفيلم التعليمي مساندا 

للمنهج واملعلم.
بحيث متى ما اعتمدت هذه الطريقة سيكون 
للمعلم فرصة لشــرح الدرس بصورة أسئلة 
واستفســارات ونقاش تنمي إمكانيات الطلبة 
بشكل كبير، وهذه اآللية في التعليم ليست جديدة 

وتبقــى معضلة تطويــر التعليم لالرتقاء 
باملخرجات التعليمية تشــغل بال الكثير من 
التربويني، بحيث من الضــروري أن يتطور 
التعليم الذي تكون أولى انعكاسات تطوره طبيعة 
املخرجات سواء أكان من التعليم احلكومي أو 

اخلاص.
وعلى الرغم من وجود تخصص تكنولوجيا 
التعليم الذي يعتبر رافدا مســاعدا للتربويني 
لتطوير وسائل وأدوات الشرح إال أن املسؤولية 
اليوم البد أن تكون كبيرة على عاتق هذا القطاع 
التربوي املهم، فلم تعد الوسائل التقنية باستخدام 
شاشات العرض اجلاذبة للتعليم وحدها كافية 
للوصول إلى النتائج املثلى في مساعدة الطلبة 
على اســتيعاب الدرس بل البد أن يتم تطوير 
هذه الوسائل وتصميمها بشكل الفت ومستمر 

ويتغير من عام إلى عام حتى ال يفقد بريقه.
فاليوم نحن بحاجة ماسة إلى وجود كتاب 
سيناريو يتعاونون مع قسم تكنولوجيا التعليم 
لتصميم أفالم سواء كرتونية أو غير كرتونية 
لتواكب كافة الدروس املقررة على الطلبة مبختلف 
املراحل الدراسية ويخصص لها أول عشر دقائق 
من كل حصة دراســية، بحيث يبدأ بها املعلم 
شرح الدرس، بحيث يشتمل الفيلم على الفكرة 
الرئيسة من الدرس، ليكون الفيلم رافدا مساعدا 
ومعينا للطلبة على االستيعاب بصورة أسهل.
فمسألة النظرية التقليدية في الشرح التي 

استخدام األفالم التعليمية 
في الشرح أفضل 

من الشرح التقليدي
عزة الغامدي

والفنون اجلميلة، لرســم مخطط 
لزراعــة جتميلية مفصلة )باملكان 
ونوع الزراعــة( تفرض على من 
يؤجر هذه املواقع )حول اجلسور( 
بسعر رمزي على شركات املشاتل 
الزراعية )ليفيدوا ويستفيدوا( مقابل 
أن يتكفلــوا بزراعة ورعاية كاملة 
للموقع، وبذلك تتم زراعة اجلسور 
والعناية اليومية مبا حولها مجانا 
وحســب مخطط الهيئة، دون أن 
الهيئة  تكون عبئا علــى ميزانية 
والدولة، يضاف إلى ذلك وجود سكن 
حلارس او مزارع حتت اجلسر كنوع 
من التواجد األمني وعني ســاهرة 
)مجانية( لتلك البقعة من الوطن، كل 
ما سبق هو نوع من تبادل املصالح 
بني احلكومة واملواطنني، مما يسرع 
في التنمية ويخفف على ميزانية 
الدولة، ويستفيد الوطن من إحياء 
أرض ميتة ويسر املواطن بوجود 

واحات خضراء بالصحراء.
أقول قولي هذا وأرجو من اهلل 

االستجابة.

وألن البالد تشهد نهضة وطفرة 
ملموسة في بناء عدة جسور ضخمة 
في طرق الســفر البعيدة وحول 
هذه اجلسور خصصت مساحات 
للزراعــة، وبالتأكيد أن كثرة هذه 
اجلسور وبعد املســافة واملتابعة 
ســيكلف ميزانية هيئــة الزراعة 
مبالــغ باهظة تؤثــر على برنامج 
أعمالها السنوية، لذلك أقترح على 
الوزير تشكيل جلنة وطنية تطوعية 
املهندسني  تشــارك بها جمعيات 

وهندسة الديكور، والنباتات الطبية.. 
الخ، استمعت إلى أحد املسؤولني عن 
الزراعة في احلكومة، وكان يبرر 
تقصيره وعجزه عن مواكبة التنمية 

بقلة امليزانية.
لم أكن أعلــم أن هيئة الزراعة 
تتبع لوزارة اإلعــالم التي ربانها 
الوزير املبدع األخ أبوعبدالعزيز، لذا 
سأهمس بإذنه بفكرة أرجو أن جتد 
لديه قبوال واستحسانا وتسجل له 

في سجل إجنازاته الوزارية.

إن انتشار اللون األخضر في 
الكويــت وارتفاع نســبة الرقعة 
الزراعية، سببه األول هو املواطنون 
الذين تســابقوا بزراعة الساحات 
واألرصفة التي أمام بيوتهم، وأبدعوا 
بالنوع والكم، وأصبحت تكاليف 
الزراعة )تبديل تربة ـ تســميد ـ 
بذور وشتالتـ  فاتورة املاءـ  قص 
وتهذيب وتنظيفـ  رش مبيدات.. 
الخ(، بندا مكلفا في ميزانية املواطن 
بالرغم من أنها بأرض الدولة، ولم 
تشــاركهم الدولــة بفلس واحد، 
ومردود ذلك هو طبيعة خضراء 
يراها كل شــعب الكويت ويسّر 
لرؤيتها، ولم تكلف الدولة شــيئا 
بل تضــاف إلجنازاتها، وباملقابل 
وزعت الدولــة آالف املزارع التي 
أصبحت اســتراحات وڤلل خلف 
األسوار ال يســتمتع برؤيتها إال 

أصحابها.
الزراعة أول مهنة عرفها اإلنسان، 
ثم أصبحت علم يدرس في كليات 
الزراعة، وهندسة اجلينات الزراعية 

ملن يهمه األمر

معالي الوزير 
محمد اجلبري.. 

ممكن كلمة »راس«!
s.sbe@hotmail.comسالم إبراهيم صالح

فيها كما في جتربة الدولة الفاطمية في 
مصر التي لم تنجح في نشر التشيع 
فيها على مدى 300 عام وذاب املذهب 
اجلديد وانصهر في الغالبية السنية.
التي تلت  الضعــف  ادت حالة 
ثورات الربيع العربي وتشتت القرار 
وتعدده مقابــل رأي موحد لنظام 
ايراني صلب متماســك الى توجه 
الغرب للرهان على ايران لتحجيم 
املد السني الذي بات يهدد املسيحية 
في اوروبا والعالم عموما، وتقاطعت 
مصالح الواليات املتحدة في تصدي 
التكفيرية  السنية  للحركات  ايران 
كالقاعدة وداعش نيابة عنها مقابل 
بالتمدد والهيمنة على  لها  السماح 
العراق وســورية ولبنان واليمن، 
وقد كان، االمر الذي اضاف تعقيدا 
وتعطيال جديدا للسالم فإيران ال جتد 
اي دافع حقيقي يضطرها له وال اي 
مبرر لتقدمي تنازالت من اجله، وليس 
امــام دول اخلليج اال انتظار تأثير 
العقوبات األميركية عليها امال في 
السالم وفق حالة وشروط افضل.

هذه األموال عليهم ومينحهم املكانة 
السياســية واالجتماعيــة الرفيعة 

والنفوذ.
على ضفة اخلليج الغربية يضيف 
نة أسبابا أخرى  بعض املتشددين السُّ
الستدامة اخلالف مع إيران بتكفيرهم 
املستمر للمذهب والتباع الولي الفقيه 
ورفضهم العلنــي للتقارب معهم، 
وإلهمال اجلماعات السنية الوسطية 
احتواء التشيع باعتبارها األغلبية 
املتاح لها استيعاب األقلية وإذابتها 

وأهداف الدولة اإلسالمية املشار إليها 
وانسحابها من اي من الدول العربية 
التي تهيمن عليهاـ  وهو مطلب مهم 
لدول اخلليج ـ غير وارد، فهي في 
حساباتها مخالفة اللتزاماتها العقائدية 

والدستورية.
يجني األئمة والشيوخ في إيران 
ثروات طائلة وال يسألهم اإليرانيون 
عنها، إذ يعتبرونها مخصصة حلماية 
الدين واملذهب، ويضمن استمرار 
التوتر بني دول اخلليج وإيران تدفق 

السالم بني دول ضفتي اخلليج 
كان وال يزال حلم شعوب املنطقة، 
وهو اشتراط رئيس لتحقيق التنمية 
فيها ولتطورها، إال انه طموح يتعذر 
حتقيقه فــي الوقــت الراهن وما 
ميكن السعي إليه حاليا هو جتميد 
الصراع بني إيــران ودول اخلليج 
العربية، فطبيعة النظام السياســي 
الثيوقراطــي في إيران ال تســمح 
بقيام سالم في املنطقة ملجموعة من 
العوائق واألسباب، أهمها مبادئ الثورة 
اإلسالمية املستندة إلى نظرية الولي 
الفقيه التوسعية وما يعتبره النظام 
دوره الشرعي وواجبه املقدس في 
حماية املذهب الشيعي ونشر التشيع 
في العالم والتصدي النتشار املذهب 
السني الذي يعتبره الكثيرون محرفا 
ومنحرفا عن صحيح اإلسالم، ويؤيد 
الدستور اإليراني هذه القيم واملعتقدات 
بأسلوب التقية املستتر، وسيصطدم 
اي مشروع للسالم باستمرار ايران 
في تنفيذ استراتيجيتها التوسعية 
والتي هي وسيلتها لتحقيق مبادئ 

الزاوية

السالم 
في اخلليج 

األمل املؤجل
dralialhuwail@icloud.comد.علي عبدالرحمن احلويل

أدنى خجل مبا يفعله! فأي حديث 
عن الفاسدين وكأنك أمام »أسالك« 
كهربائية مكتــوب عليها ممنوع 
اللمس ألنك ستذهب  أو  االقتراب 

وراء الشمس دون رجعة!
٭ كنا بالسابق نتغنى بحب الكويت 
فهي أمنا »اللي ربتنا وأعطتنا الشي 
الكثير« أما اآلن فالكل »يتحلطم« من 
الفساد والكل يتحلطم من الفوضى 
والسرقات والشوارع املكسرة اللي 
كسرت ظهرنا وجيوبنا.. فمادام الكل 
يتحلطم فمن هو الذي »عفســنا« 
هل هو الزعيم األزرق في سندباد 
أم القائد »فيغا« في »غريندايزر«! 
الرياضة واملسرح  األوائل في  كنا 
والفنون.. أما اآلن فأصبحنا نحتل 

املراكز األخيرة بجدارة!
أخيرا.. حيرني صديق عندما 
قال لي: إن احملاسبة موجودة »فقط« 
في كلية التجارة، وإلى اآلن لم افهم 

قصده!

حتل أي مشكلة ألنه مستفيد منها!
٭ كان الفاسد »يخجل« من نفسه 
ويتحاشى الظهور أمام الناس حتى 
ال تتم »معايرته«، أما اآلن فأصبح 
للفساد والفاسدين »عالقة« شراكة 
فهو يعرفهم ويعرفونه، فالفساد 
»عندنا« كما يقول الكاتب جالل عامر 
»إن الفساد »عم« البالد.. وخالها« 
ويتباهى »الفاسد« أمام العالم دون 

دينية وتقاليد وعادات وقيم عاشت 
معه طوال ســنني طويله ثم يأتي 
»الشــواذ« فيريدون تغيير تلك 
الثوابت من باب احلرية بالتعبير 
إنت  بالرأي وكلما كلمته يقولك: 
شــكو، كيفي! بالسابق مشاكلنا 
لها »حلول« وكانت هناك رجاالت 
»حتفــر« األرض من أجل حل أي 
مشكلة، اما اآلن فالكثير ال يريد أن 

حلمــت حلما »مزعجــا« بأن 
شفت موظفا »فقيرا« أمام خروف 
ضعيف في سوق الغنم ويتمنى أن 
يشتريه، ولكن حالته املادية »تعبانة«، 
فانكســر »خاطر« اخلروف وقام 
بشراء املوظف بعد أن تأثر بحالته، 
ففزيت من نومي وبدأت »أكتب« عن 
أن اآليــة »انقلبت« في هذا الزمن 
وكيف أن أمورا كثيرة قد تغيرت 

للعكس دون أن أعرف السبب! 
٭ كنا »نخجل« بالسابق عند »نقدنا« 
ألي شخصية عامة أو خاصة بذكر 
اسم أحد أفراد أســرته أو أموره 
اخلاصة، أما اآلن فقد أصبح األمر 
»ســهال« لدى البعض، فالتشهير 
أصبح »مباحا« مادام يلطخ سمعته 
بالتراب، كنا نعيش على أرض واحدة 
متحابني وعلــى قلب واحد، فاآلن 
أصبحنا نعيش في مكان واحد ولكن 

قلوبنا »متشتتة«.
٭ الشــعب الكويتي لديه ثوابت 

جرس

فزيت من نومي

samy _ elkorafy@hotmail.comسامي اخلرافي

بصفتها السيادية املمنوع التقاضي 
بشــأنها، فقد ســهل العبث بالهوية 
الوطنية )وثيقة اجلنســية الكويتية( 
من قبل سلطة احلكومة وبعدها مجلس 
األمة، في وقائــع تاريخية معروفة، 
جــرت عمليات التجنيس ألســباب 
دميغرافية )ســكانية( وللتأثير على 
صناديق االنتخابات، وال زالت آثارها 
السلبية ملموسة ومحسوسة! ولذات 
األسباب مت التراخي في حسم ما يسمى 
بـ »البدون«، حتى كبرت وتوســعت 
املشــكلة، وخرجت من نطاق الدولة 

إلى التدويل!
اجلديد اآلن هو التأكيد والتصميم 
- على ما يبدو - على معاجلة مشكلة 
»البدون« وتتبارى اآلن اجلهود الشعبية 
اقتراحات  والبرملانية ملعاجلتها عبر 

تشريعية.
وفي رأينــا أن أي حل ينبغي أن 

يتضمن األسس التالية:
1- إحصــاء عام 1965 أســاس منح 

اجلنسية الكويتية.
2- يعد »مواطنون« من لهم صلة قرابة 
وثيقــة مع كويتيني حتى من الدرجة 
الثالثة، وأبنــاء األم الكويتية، وأبناء 

الشهداء.
3- يعد »مواطن« من حافظ على وجوده 
في الكويت من بعد عام 1965 وأدى 
خدمات مهمة للدولة أو لهم أعمال جليلة 
ضمن معايير واضحة ال لبس فيها.

4- تستثمر الكويت عالقاتها الطيبة 
مع جيرانها وعبر جهود أممية حقيقية 
لتبادل معلومات حول أسماء كل من 

يّدعون انهم من »البدون«.
5- من هم مقبولون في سجل املطالبني 
املركزي  باجلنســية لدى اجلهــاز 
)للبدون( ولم يثبت له جنســية لدى 
الدول األخرى، ولم تنطبق عليه البنود 
السابقة يُعطى صفة اإلقامة الدائمة، 
ولكن أبناءه من مواليد الكويت مينحون 

اجلنسية.
6- إعطاء القضاء بدرجاته الثالث الوالية 
للنظر في ادعاءات اجلنسية وتظلماتها. 
ويحق ألي مواطن كويتي بالتأسيس أن 
يطعن في جتنيس أي شخص أمام هذا 
القضاء الذي ميثل املرجعية احلاسمة 

لكل أطراف اجلنسية الوطنية.
نعم هي مقترحــات ال تخلو من 
الســلبيات والتضحيات، وهو ثمن 
ندفعه، بسبب صمتنا أمام ذلك العبث 
والتراخــي، وعلى األقل ليعتبر ذلك 
بديال للعمالة الوافدة التي قلبت موازين 

التركيبة السكانية للكويت.
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د.عبدالهادي عبداحلميد الصالح

مسكينة أيتها اجلنسية

من الهــدي النبوي احلليم رحمة 
بالعبــاد والبالد كلمة »لو تفتح عمل 
وخبث الشيطان«! صدق رسول اهلل 

ژ. 
ولالختصار جتاوزا لن نقول كل 
الطرق في بلدنا بل غالبيتها بشوارعها 
سواء كانت رئيسية أو فرعية شملها 
»طراق التحفير أو التكسير أو انتخار 
القار«، أقربها مواقف سياحية بحرية 
ورياضية وجتاريــة وغيرها! يلفها 
اإلهمال بكل األحوال لو تكرم قياديو 
األشــغال أو املختصون في الطرق 
والبلدية لزيارتها مســاء أو ضحى 
يوم مشرق لوافقونا على ما نطرح 
ونقول بلسان مستخدميها وشعروا 
بدرجة معاناة أحوالها متهيدا لصيانتها 
وعالج أوجاعها! موازاة طرق التوسعة، 
والتجديد بطرق رســمية كالغوص 
أو  بينهما  والسادس والســابع وما 
مخارج ومداخــل وما يتركه مقاولو 
املشــاريع العمالقة بتشققات وتلف 
أوســطها وما قبل مخارج الدوارات 
وأطرافها، حيــث يتم قطع الطرقات 
وتركها جتــرح مشــاعر اإلطارات 
وأجسادها وهياكل سيارات عباد اهلل 
فتهتــز جيوبهم ماليا إلصالحها بعد 
دمارها بذمة مقاولي الالمباالة بشيء 
من صيانتها! وإهمال متابعة وعقاب 
وزاراتها الرسمية مبخالفاتهم، كل ذلك 
اإلهمال بطولة بال استباح شوارع كتب 
عليها طراقــات حتفيرها وتدميرها، 
عينك عينك، لســنوات وســنوات 
بتزويدها بعبارة ممجوجة »نأسف 
إلزعاجكم املباشر بفعل فاعل رسمي!« 
وال تزال أيادي التدمير املتعمد غافلة 
تنهك سائقي ناعم السيارات بقياداتها 
املتعسرة بطرقات تشبعت »إطراقات 
مقاولي احلفريات!«، والشكوى لغير 
اهلل مذلة فهم صم بكم ال يشــعرون 
بكل ذلك اإلزعــاج صوت وصورة! 

اهلل املستعان.

نقش القلم

محمد عبداحلميد اجلاسم الصقر

كل الطرق 
»امطورقة« عندنا

a.alsalleh@yahoo.com


