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بعد 4 سنوات من تطبيقها .. خطة التنمية في الكويت فشلت!

اختالط المفاهيم
بقلم: مبارك الدويلة

تعاونيون عن تصريحات الصبيح: 
خصخصة الجمعيات لـن تفيد غير التجار



تابعونا على تويتر
www.twitter.com/mobashernews
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الكويت .. بني احلراك والإقليم
�سيدنا  على  وال�سالم  وال�سالة  هلل  واحلمد  اهلل  ب�سم   

الكرام  قراءنا  اأيديكم  بني  ن�سع  اأن  ي�سعدنا  وبعد،،،  اهلل  ر�سول 

العدد اجلديد من جملة احلركة.

الهدف  هو  احلبيبة  للكويت  العام  ال�سالح  اأن  ال�سك   

جتاه  واأرائ��ه��م  توجهاتهم،  اختالف  على  اأبنائها  لكل  الرئي�س 

الق�سايا املختلفة.

وال �سك باأن احلراك ال�سيا�سي يف الكويت �سليمًا ومدنيًا   

و�سيا�سيًا م�ستحق، بعيدًا عن جمل التخوين وعبارات الت�سكيك التي 

اإ�سالح  ي�ستهدف  به، فهو حراك  ابتلينا  اإعالمًا فا�سد  بها  ي�سخر 

�سئون االإدارة العامة يف الكويت، يف ظل ال�سرعيتني التاريخية الآل 

ال�سباح والد�ستورية املتمثلة بوثيقة 1962، والتي ت�سكالن اإِجماعًا 

وطنيا ال حياد عنه وال تفكري �سواه.

كما اأنه »على اجلانب االآخر« ال �سك باأن االإقليم املحيط   

احلرب  منذ  االأكرب  هي  تكون  قد  كبرية،  مبتغريات  مير  بالكويت 

داع�س  فتنظيم  بيكو«  »�سايك�س  وتداعيات  الثانية  العاملية  انتهاء 

ال�سوري  املجاورين  القطرين  كال  يف  »مريبة«  ب�سرعة  االإرهابي 

والعراقي، وي�سيطر على مناطق نفطية وا�سعة، كما اأن الع�سابات 

جنوب  يف  �سنعاء  اليمنية  العا�سمة  حتا�سر  احلوثية  الطائفية 

ومتغريات  حتديات  من  غريها  بجانب  حاليا،  العربية  اجلزيرة 

ملتهبة مير بها االإقليم يف هذه ال�سنوات اجلارية.

القراء  نذكر  االإعالمي«  واجبنا  من  »وانطالقا  وعليه   

كل  يف  واالإقليم«  »احل��راك  البعدين  ا�ستح�سار  ب�سرورة  الكرام 

العام  واأفعالهم، وا�سعني ال�سالح  اأقوالهم  حتركاتهم و�سكناتهم، 

اإىل  اإ�سالحًا يعيدها  اأعينهم، فهي ت�ستحق  الغالية ن�سب  للكويت 

متغريات  اإىل  لالنتباه  بحاجة  كذلك  وهي  واال�ستقرار،  التنمية 

االإقليم دون تغافل اأو جتاهل.

حفظ اهلل الكويت و�سعبها من كل مكروه

أغلبية 2012 حاضرة رغم 
قدوم مجلسني بعدها

تخصيص  أكــــادميــــيــــون: 
اجلـــــامـــــعـــــات.. مـــتـــاجـــرة 

بالتعليم
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تصريحات  عــــن  تـــعـــاونـــيـــون 
الصبيح: خصخصة اجلمعيات 

لــــــــــــــــــن تفيد غير التجار

اإلصـــالح(.. )جمعية 
غير قابلة للمساومة!

 احلــــــــركــــــــة الــــــدســــــتــــــوريــــــة
الصعب الــرقــم   اإلســالمــيــة.. 
بالقضايا االهــــتــــمــــام   فـــــي 
احمللية والعربية واإلسالمية
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الإفتتاحيةاقراأ يف هذا العدد

العدد 187 ال�سنة ال�سابعة  - الكويت

جملة احلركة )الكويت(

ثقافية منوعة

�ساحب الإمتياز ورئي�س التحرير

م�ساعد عادل ال�سعيدي

الإخراج الفني

اأبوروا�س حممد

مجلة احلركة



محليات

العديد  االإ�سالمية  الد�ستورية  للحركة  كان 

، فقد  والدولية  املحلية  الق�سايا  املواقف جتاه  من 

كان حا�سرة على ال�ساحة ال�سيا�سية دائما فحينما 

طرحت ق�سية االإتفاقية االأمنية اأكدت على رف�سها 

يف  �سحافيا  بيانا  وا�سدرت  باحلريات  امل�سا�س 

علي  فيه  اأك��دت   2014 لعام  فرباير  من  الثاين 

اأن   مبينة   ، اخلليجية  االأمنية  لالتفاقية  رف�سها 

االتفاقية بها م�سا�س ملبداأ ال�سيادة الذي ن�س عليه 

الد�ستور ، م�سرية اإيل اأن االتفاقية حتتوي على بنود 

تتعار�س مع فكرة �سيادة الدولة ، كما اأنها حتتوي 

على بنود غري وا�سحة وقابلة لتف�سريات متعددة ، 

مع عدم وجود اآلية من�سبطة لتحديد املعنى الدقيق 

وهذا كله يخلق قلقا م�سروعا ب�سان اأ�سلوب تطبيق 

مبجمل  املتمعنة  القراءة  وان  خا�سة   ، االتفاقية 

حمدده  نتيجة  اإىل  ي�سل  القارئ  جتعل  الن�سو�س 

احلريات  ح�ساب  على  ال�سيا�سي  االأمن  هدف  بان 

االأمن  هدف  على  فيها  مقدم  االتفاقية  يف  العامة 

اجلنائي.

وقالت احلركة الد�ستورية االإ�سالمية يف بيان 

الد�ستور  اإن  10-2-2014م:  بتاريخ  ال�سادر  لها 

عقود  مدى  على  و�سانها  احلريات  كفل  الكويتي 

ميكن  وال   ، املوؤ�س�سون  و�سعه  اأن  منذ  الزمن  من 

القبول باأي اتفاقيات اأو معاهدات تتعار�س مع تلك 

موقف  وهو  للجميع  الد�ستور  كفلها  التي  احلريات 

�سبق  والتي  االتفاقية  هذه  اجتاه  املبدئي  احلركة 

اأن طرحت فى �سنوات ما�سية لالعتماد ورف�ستها 

دولة الكويت و�سعبها ملخالفتها للد�ستور  .

يف  االإ�سالمية  الد�ستورية  احلركة  واأو�سحت 

لالتفاقية  احلايل  االأم��ة  جمل�س  اإق��رار  اأن  بيانها 

الدولة  اإط��ار  يف  البالد  يدخل  اخلليجية  االأمنية 

وميثل  العامة  احل��ري��ات  م��ن  ويحد  البولي�سية 

اخرتاقا ج�سيما للد�ستور م�سرية اإيل اأن بع�س مواد 

التنقل  حلقوق  مبا�سرا  تهديدا  �سكلت  االتفاقية 

ال�سيما  والتفتي�س  وال�سبط  القانونية   وامل�ساءلة 

البحرية  باملطاردة  اخلا�سة  باملادة  يتعلق  فيما 

وهي مادة مبهمة غري حمددة تركت لالتفاق بني 

اإذ  االإقليمية  املياه  عبور  يخ�س  فيما  االأط��راف 

تركت حتديد نقطة االلتقاء وفق روؤية الطرفني وهو 

ما يعني اإمكانية التوغل للمياه االإقليمية والو�سول 

تقديرية  و�سلطة  املالحقني  غري  حتى  للمواطنني 

عند متخذ القرار مما يعد جتاوزا ل�سيادة الدولة 

ون�سا  االإقليمية  مياهها  يف  بحقوقها  وتفريطا 

و46   و34   31 امل��واد  وباالأخ�س  للد�ستور  خمالفا 

االتفاقيات  يف  القانونية  ال�سياغة  الأ�سول  وجتاوز 

ال  والتحديد  الو�سوح  تتطلب  التي  واملعاهدات 

الغمو�س واالإبهام .

وتابعت احلركة الد�ستورية : كما اأن االتفاقية 

بيانات  علي  االطالع  اأحقية  تعطي  مواد  تت�سمن 

اأو  االأخ��رى  ال��دول  قبل  من  واملقيمني  املواطنني 

حممية  البيانات  تلك  اأن  رغم  االأمنية  اأجهزتها 

قبيل  من  وتعترب  الكويت  يف  وقانونيا  د�ستوريا 

ت�ستخدم  اأو  تن�سر  اأو  مت�س  ال  التي  اخل�سو�سية 

الد�ستورية  املحكمة  اإليه  انتهت  ملا  وفقا  وذل��ك 

الكويتية يف اأكرث من حكم لها يف هذا اخل�سو�س .

   واأو�سحت احلركة الد�ستورية :اأن االتفاقية 

الغاية يف اخلطورة  ت�سمنت مادة تعترب من املواد 

ت�سليم  اأحقية  اإىل    16 املادة  اأ�سارت  خا�سة حيث 

املواطنني اأو املقيمني بناء على اتهام يوجه من اأي 

من الدول املوقعة على االتفاقية !! وتعد هذه املادة 

من اأكرث املواد خمالفة للد�ستور وجتاوز خطري لكل 

القواعد القانونية التي تكفل ال�سمانات احلقوقية 

طرف  الأي  االتهام  يوجه  حني  الالزمة  والقانونية 

على  بناء  للت�سليم  املادة  واإ�سارة   ، االأط��راف  من 

اتهام جتعل من االتهام بحد ذاته اأ�سا�س للم�ساءلة 

واملالحقة والرتحيل واملطالبة وكاأنه حكما ق�سائي 

اأثار  نهائي وهو اأمر ال ميكن الت�سليم به ملا له من 

كما   ، االأ�سعدة  كافة  على  وكبرية  عديدة  �سلبية 

التي  الدولية  االتفاقيات  من  للعديد  خمالفة  اأنها 

التزمت بها الكويت يف فرتات �سابقة  .

اأن  االإ�سالمية  الد�ستورية  احلركة  وذك��رت 

وب�سكل �سارخ اختالف  االأمنية جتاهلت  االتفاقية 

والق�سائية  والقانونية  الد�ستورية  االأنظمة  طبيعة 

وال  معروف  اأم��ر  وه��و  العربي  اخلليج  دول  بني 

وبناء   ، االتفاقية  هذه  تطبيق  حني  جتاهله  ميكن 

والق�سائية  القانونية  االأنظمة  اختالف  فان  عليه 

البني  االإخالل  �سانه  من  العربي  اخلليج  دول  بني 

بحقوق االأفراد واملوؤ�س�سات ويدخل موؤ�س�سات دولة 

ناهيك  التطبيق  حني  احلرج  من  حال  يف  الكويت 

واختالف  تنازع  ب�سبب  املتوقعة  االإ�سكاليات  عن 

القوانني واختالف قراءة وتطبيق وتف�سري كل دوله 

الحركة الدستورية اإلسالمية.. الرقم الصعب في 
اإلهتمام بالقضايا المحلية والعربية واإلسالمية

طالبت احلكوم��ات العربية 
جتاه  م�سوؤولياته��ا  بتحم��ل 
دعمه��ا  وتوؤك��د  الأق�س��ى 
حلملة »كلنا حماة الأق�سى«

االتفاقية األمنية تتضمن مخالفات كبيرة للدستور والمواثيق الدولية
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من دول اخلليج ملواد االتفاقية التي تت�سمن العديد 

من املواد املبهمة والتي ينق�سها الو�سوح مع �سعف 

ال�سياغة .

اإىل  االإ�سالمية  الد�ستورية  احلركة  و�سددت    

على �سرورة االلتفاف ال�سعبي من خالل موؤ�س�سات 

وال�سخ�سيات  ال�سيا�سية  وتياراته  املدين  املجتمع 

الإيقاف  التحرك  اإىل  االإع���الم  وو�سائل  العامة 

االتفاقية  االأمة احلايل على هذه  م�سادقة جمل�س 

والتي �ستعترب يف حال اعتمادها و�سمة عار تاريخي 

على جمل�س االأمة واحلكومة احلاليني ورده د�ستورية 

على ح�ساب احلقوق واحلريات العامة .

 « ج��ددت  احلريات  ل��واأد  رف�سها  �سياق  ويف 

الكامل  دعمها   « االإ�سالمية  الد�ستورية  احلركة 

واجب  من  اأنه  واأكدت  العامة،  للحريات  واملبدئي 

ال�سلطات الثالث حماية احلريات العامة وتعزيزها، 

و�سددت » احلركة » على اأن حق املواطنني ب�سفافية 

اأ�سيلة  حقوق  باالإطالع  واحلق  الدولة  موؤ�س�سات 

جتب مراعاتها.

و�سددت » احلركة الد�ستورية االإ�سالمية » على 

ال�سحف  االإعالم يف مالحقة  خطورة توجه وزارة 

خمتلف  يف  لها  خمالف  راأي  تتبنى  التي  والقنوات 

ال�سراع  يف  الق�ساء  اإقحام  يتم  ال  واأن  الق�سايا، 

ال�سيا�سي.

وقالت » احلركة » اأن الطلب الذي تقدمت به 

باإغالق  حكم  �سدور  عليه  وترتب  االإع��الم  وزارة 

اأ�سبوعني،  ملدة  اليوم(  )عامل  و  )الوطن(  �سحيفتي 

هو طلب �سابه التع�سف وت�سييق احلريات العامة .

�ساحة  يف  م�ستندات  البع�س  اأخ��رج  وحينما 

االإرادة طالبت ب�سرورة فتح حتقيق مو�سع لهذا االأمر 

واأ�سدرت بيانا وطالبت فيه باإ�سالح حقيقي ي�سمن 

عدم تكرار التطاول على املال العام، ومينع املوؤامرات 

والد�سائ�س يف ال�ساحة ال�سيا�سية وجاء يف البيان :

واإقليمية  حملية  ظروفا  احلبيب  الوطن  يعي�س 

ع�سيبة، خا�سة يف ظل تك�سف كثري من املعلومات 

ف�سائح  ميثل  قد  ما  العامة،  ال�سلطات  طالت  التي 

ف�ساد �سيا�سي ومايل كربى، ذات نتائج واآثار قانونية 

ومالية واإدارية واأمنية وا�سعة.

�سبه خمالفة  م��ن  اأث��ري  م��ا  ون��ظ��را خل��ط��ورة 

الدولة  اأم��ن  على  والتجاوز  والقانون،  الد�ستور 

كافة  على  الواجب  من  فاإنه  واأموالها،  وم�ساحلها 

والظروف   - اأث��ري  ما  ظل  يف  امل�سوؤولة  االأط��راف 

املحيطة - التحرك يف امل�سارات التالية:

اأول- اإجراءات حا�سمة :

امل�ستقل  ال��دويل  والتحقيق  الك�سف  ت�سمن 

االأط��راف  وحما�سبة  ومالحقة  امل��ث��ارة،   بال�سبه 

الدولة  تاأخري ي�سر م�سالح  اأو  امل�سوؤولة دون حتيز 

وال�سعب، ووقف كل امل�سوؤولني الواردة اأ�سماوؤهم عن 

العمل حلني انتهاء التحقيقات، واإجراء التحقيقات 

اإقرار جمل�س الأمة احلايل لالتفاقية الأمنية اخلليجية يدخل البالد يف اإطار الدولة البولي�سية

اجراءات حا�سمة وا�سالح حقيقي ل�سمان حفظ املال العام ومنع املوؤامرات والد�سائ�س
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مواقف  اأعلنت  التي  العامة  ال�سلطات  عن  بعيدًا 

العامة  االأم���وال  وا�ستعادة  الق�سية  من  م�سبقة 

احلكومة  واإقالة  كافة،  اجلرائم  اأدوات  وم�سادرة 

وحل املجل�س القائمني دون تاأخري لثبوت انحيازهما 

ومماطلتهما بالقيام بواجباتهما.

ثانيا - اإ�سالح حقيقي :

العام،  امل��ال  على  التطاول  تكرار  عدم  ي�سمن 

ال�سيا�سية،  ال�ساحة  يف  والد�سائ�س  املوؤامرات  ومينع 

وي�سعى خللق اإدارة ذات قوة وكفاءة واأمانة، على �سوء 

ال�سيا�سي  االإ�سالح  »م�سروع  يف  جاء  الذي  التف�سيل 

اأبريل  يف   « املعار�سة  »ائتالف  طرحه  الذي  الوطني« 

املا�سي.

االإ�سالمية » باجلميع  الد�ستورية  وتهيب« احلركة 

االلتفاف حول ال�سالح العام الوطني يف ظل ال�سريعة 

االإ�سالمية الغراء واأحكام د�ستور 1962 وقيمنا الوطنية 

االأ�سيلة، واأن يكون القوي �سعيفا فينا حتى ناأخذ احلق 

منه واأن يكون ال�سعيف قويا فينا حتى ناأخذ احلق له .

الكويت  على  ال��ع��راق��ي  ال��غ��زو  ذك���رى  ويف 

بيانا  االإ�سالمية  الد�ستورية  احلركة  اأ�سدرت 

بتاريخ 2 اأغ�سط�س 2014 م جاء فيه:

اآالم واآمال

يف  م�ست�سعفون  قليل  اأنتم  اإذ  واذك���روا   ((

فاآواكم  النا�س  يتخطفكم  اأن  تخافون  االأر���س 

لعلكم  الطيبات  من  ورزق��ك��م  بن�سره  واأي��دك��م 

ت�سكرون (( �سورة االأنفال االآية 26.

 2 يف  للكويت  العراقي  االحتالل  ذك��رى  حتل 

اأغ�سط�س من كل عام في�ستذكر الكويتيون قاطبة ما 

اآالم وت�سحيات  حمله ذلك االحتالل يف 1990 من 

وطوحات  اآمال  من  الكويتيون  حمله  وما   ، ومعاناة 

الأمن وبناء الكويت بعد حتريرها.

تتطلب  االحتالل  ذكرى  باأن  »احلركة«  وت�سدد 

منا ا�ستذكارها ب�سورة عملية من خالل اال�ستفادة 

من الدرو�س وا�ستخال�س العرب، ومن ذلك التوقف 

الد�ستور  جتاه  بالهواج�س  امل�سكون  التعامل  عن 

واملايل  االإداري  الف�ساد  �سور  ووق��ف  ون�سو�سه، 

وتبديد االأموال العامة.

ال�سكر واحلمد 

كما ي�ستذكر الكويتيون يف هذه املنا�سبة ال�سكر 

نعمة  على  تعاىل  هلل  واالأمت���ني  االأول���ني  واحل��م��د 

دول  �سبحانه  وت�سخريه  الوطن،  و�سالمة  التحرير 

العامل لتخلي�س الوطن الغايل من عدوان الطاغية 

من  لكل  والثناء  ال�سكر  جمزلني  وحزبه،  وجي�سه 

وا�ستقاللها  الكويت و�سرعيتها  بالدفاع عن  �ساهم 

اخلري  اأعمال  بدور  معتزين  واأ�سدقاء،  اأ�سقاء  من 

واالإح�سان يف دفع ال�سوء عن وطننا احلبيب.

اأدوار م�سهودة 

االإ�سالمية«  الد�ستورية  يفوتنا يف »احلركة  وال 

االإ�سادة بت�سحيات الكويتيني جميعا ويف مقدمتهم 

ال�سهداء واالأ�سرى من ع�سكريني ومدنيني اأبطال ، 

وخارجها،  الكويت  داخل  والتكافل  االإغاثة  وجهود 

العاملية  و«الهيئة  االجتماعي«  التكافل  »جلان  عرب 

للت�سامن مع الكويت« وغريهما من واجهات العمل 

الوطني املخل�س والفعال.

وحدة وطنية 

تاأتي ذكرى االحتالل فن�ستذكر بجانب املعاناه 

وت�ساركهم  واحد،  كج�سد  الكويتيني  وحدة  واالآالم 

امللجاأ واملاأكل والهدف وامل�سروع طوال حمنة الغزو 

جدة  يف  املواطنيني  اإجماع  ولعل  للكويت،  العراقي 

ذابت  حيث  لذلك  مثال  خري  كان   1990 باأكتوبر 

الرا�سخة  االأ�س�س  وبقيت  واخلالفات  االإختالفات 

التي قامت عليها الكويت منذ ن�ساأتها.

بينما حتل ذكراه هذا العام واحلكومة ت�ستغل 

ممن  ت�سحبها  وطنية  ك�سكوك  اجلن�سية  ملفات 

يف  عنهم،  تر�سى  ملن  وتهبها  �سيا�ستها  يعار�سون 

م�سهد موؤ�سف لت�سخري اإمكانات الدولة يف حماربة 

امل�سلحني بدل دعم م�سرية االإ�سالح.

الإخوة الإ�سالمية 

ومعاناة  الرببري  للغزو  االأليمة  الذكرى  حتل 

االحتالل، واإخواننا يف قطاع غزة خا�سة واالأرا�سي 

همجية  من  يعانون  عامة  املحتلة  الفل�سطينية 

ووح�سية االحتالل ال�سهيوين وعدوانه الدموي على 

محليات

�سيا�سة الإنفاق احلكومي خطر على م�ستقبل الأجيال
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املدنيني من اأطفال ون�ساء وعزل.

قيادة  الكويت  مبوقف  »احل��رك��ة«  وت�سيد 

واملجاهدين  املرابطني  اإخواننا  جت��اه  و�سعبا 

وم�سريا،  �سهيونيا  املحا�سر  غ��زة  قطاع  يف 

وتعرب عن اعتزازها بحمالت الدعم الر�سمية 

وال�سعبية للمنكوبني يف االأرا�سي العربية املحتلة 

خا�سة، وحيثما كان امل�سلمون يعانون عامة، مثل 

�سوريا واأفريقيا الو�سطى وبورما.

الد�ستورية  »احل���رك���ة  ت�����س��دد  خ��ت��ام��ا: 

ال�سعب  ا�ست�سعار  ���س��رورة  على  االإ�سالمية« 

الظروف  خ��ط��ورة  ���س��واء  ح��د  على  وال�سلطة 

واالأمنية  وال�سيا�سية  واالقت�سادية  االجتماعية 

املحلية واالإقليمية التي متر فيها الكويت حاليا، 

– خطورة عن ظروف  تزيد  – بل  تقل  فهي ال 

اأق�سى  اجلميع  من  يتطلب  مما   ،1990 �سيف 

درجات امل�سوؤولية الوطنية وااللتفاف حول �سرع 

العام  وال�سالح   1962 ود�ستور  وجل  عز  اهلل 

للوطن العزيز.

مكتب املراأة

امل�سهد حيث  املراأة غائبا عن  يكن مكتب  ومل 

املراأة  بعطاء  اأ�ساد  العاملي  اليوم  مبنا�سبة  اأ�ساد  

بعزميتها  اإجن����ازات  م��ن  حققته  وم��ا  الكويتية 

اأن املراأة الكويتية لعبت دورا  اإيل  وكفاءتها م�سريا 

متميزا وفاعال يف م�سرية تنمية الوطن يف خمتلف 

املجاالت مبينا اأن املراأة الكويتية مل تتاأخر يوما عن 

واجبها جتاه وطنها، ومل تغب عن احلراك ال�سعبي 

ال�سلمي الداعي لالإ�سالح

الد�ستورية  احلركة  يف  امل��راأة  مكتب   واأك��د 

اأن املراأة الكويتية كانت وال تزال جزءا  االإ�سالمية 

الداعي  ال�سلمي  ال�سعبي  احل��راك  من  يتجزاأ  ال 

لالإ�سالح مبينا اأن املراأة الكويتية اأيقنت اأهمية دور 

املواطنني جميعا يف رف�س الف�ساد ويف الدفاع عن 

احلريات والدعوة للحفاظ على ثروات ال�سعب

الد�ستورية  احلركة  يف  امل��راأة  مكتب   وتابع 

االإ�سالمية اأن املراأة الكويتية ت�سعر بقلق بالغ جتاه 

م�ستقبل  على  واأثرها  احلكومي  االإنفاق  �سيا�سة 

االأجيال القادمة

عن  غائبه  العاملية  القد�س  ق�سية  تكن  ومل 

الد�ستورية  احلركة  اأك��دت  حيث  احلركة  مواقف 

اأطلق  ال��ذي  العاملي  للحراك  دعمها  االإ�سالمية 

حتت  املقد�سيني  املرابطني  �سمود  لدعم  حملة 

للم�سجد  االأق�سي«  انت�سارا  حماة  كلنا   « �سعار 

االأق�سى ، موؤكدين على اإ�سالمية امل�سجد االأق�سى، 

ومنع  اإنهاء  ب�سرورة  ومطالبني  هويًة،  و  طابًعا 

التدخل ال�سهيوين يف اإدارة امل�سجد، ومنع �سيا�سة 

الت�سييق التي ميار�سها االحتالل على اأهل الرباط 

يف االأق�سى«.

بتاريخ   بيانها  يف  الد�ستورية  احلركة  و�سددت 

االقتحامات  منع  ���س��رورة  على  2014/4/15م 

اىل  تهدف  والتي  االق�سى  للم�سجد  ال�سهيونية 

يف  وخا�سة  لليهود  مقد�سا  معلما  وجعله  تهويده 

ووقف  اليهودية  املنا�سبات  و  التوراتية  املوا�سم 

احلفريات ا�سفل امل�سجد االق�سى.

االإ�سالمية  الد�ستورية  احلركة  واأو�سحت 

العربية  احلكومات  وبقية  الكويتية  احلكومة  اأن 

واالإ�سالمية مطالبة بالتحرك اقليميا و دوليا عرب 

ال�سهيونية  االنتهاكات  لوقف  الر�سمية  املنظمات 

الالزمة  التدابري  واتخاذ  االق�سى  امل�س�سجد  نحو 

لتفعيل ذلك.

العدوان على غزة

اأدان��ت  غ��زة  على  اال�سرائيلية  احل��رب  وع��ن 

االع��ت��داءات  االإ���س��الم��ي��ة  الد�ستورية  احل��رك��ة 

غزة،  قطاع  على  والوح�سية  ال�سافرة  ال�سهيونية 

والتي راح �سحيتها ع�سرات القتلى ومئات اجلرحى 

وامل�سابني حتى االآن.

العدوان  هذه  اأن  لها  بيان  يف  احلركة  وقالت 

غارة   160 فاقت  متتالية  غ��ارات  عرب  الوح�سي 

غارة   430 االآن  حتى  عددها  وبلغ  واحدة،  ليلة  يف 

بجانب  ال�سهيوين،  االحتالل  جي�س  اأعلن  ح�سبما 

ال��ع��دوان  وط���ال  وب��ح��ر،  ب��را  املدفعي  الق�سف 

التحتية  والبنية  العزل  املدنيني  بيوت  ال�سهيوين 

املدنية �سمن خمطط اإبادة �سعب بكامله.

يف  االإ�سالمية  الد�ستورية  احلركة  وا�ستنكرت 

املريب  العربي  ال�سمت  بتاريخ 2014/7/9م  بيانها 

على هذه املجازر التي تقع على ال�سعب الفل�سطيني 

االأعزل ، والذي يدفع من دمائه ثمنا غاليا للدفاع 

عن مقد�سات امل�سلمني و�سون كرامتهم.

اإىل  الكويتية  اخلارجية  وزارة  احلركة  ودعت 

ت�سجيل موقف اإ�سالمي واإن�ساين وعربي قوي جتاه 

املبادرة  ب�سحب  واملطالبة  غ��زة،  يف  يحدث  مما 

العربية للتطبيع مع الكيان ال�سهيوين.

الدعم  اأنواع  كافة  بتقدمي  احلكومة  ومطالبة 

�سلطة  على  وال�سغط  املحا�سرين،  غ��زة  الأه��ل 

احل�سار  وف��ك  املعابر  لفتح  امل�سرية  االنقالب 

اخلانق على االأرا�سي الفل�سطينية.

وحيت احلركة الد�ستورية االإ�سالمية يف بيانها 

املقاومة الفل�سطينية التي تخو�س االآن معركة العزة 

والكرامة، واأظهرت براعة قتالية ومقاومة نوعية مل 

نر مثلها من قبل على اأر�س فل�سطني الطاهرة.

املراأة الكويتية لعيت دورًا 
مميزًا يف م�سرية تنمية 

الوطن
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  اأجنز جمل�س فرباير 2012م يف 13 جل�سة فقط 

عدة قوانني متكاملة تنموية واإ�سالحية من بينها قانون 

امل�ساريع  متويل  حمفظة  وقانون  االأحمد  جابر  جامعة 

احلب�س  مدد  تقلي�س  وقانون  واملتو�سطة  ال�سغرية 

جهات  اأم��ام  واملقيم  املواطن  و�سمانات  االحتياطي 

التحقيق وقانون حماية املناف�سة التجارية قانون تغليظ 

العقوبة على �سامت الذات االإلهية اأو مقام النبوة .

اأقرتها  التي  التحقيق  جلان  من  ذلك  غري  اإىل 

الغالبية لعديد من االأمور املهمة العالقة مثل االإيداعات 

اخلارجية  املالية  والتحويالت  ل�سيا�سيني  املليونية 

وت�سققات م�سجد  املطار  تو�سعة مبنى  كلفة  وت�ساعف 

الدولة الكبري وجتاوزات مالية من�سوبة للموؤ�س�سة العامة 

للتاأمينات االجتماعية والهيئة العامة لال�ستثمار.

وعلى الرغم حل املجل�س عام 2012 واإعالن كتلة 

االأغلبية مقاطعتها لالنتخابات الت�سريعية ب�سبب تغيري 

نظام الت�سويت ، وجميء جمل�سني بعده ) جمل�س على 

مل  ذلك  اأن  اإال   ) الغامن  م��رزوق  وجمل�س   – الرا�سد 

عملية  يف  دورها  عن  يثنها  ومل  الكتلة  ع�سد  يف  يفت 

ال�سيا�سي  امل�سهد  ال�سيا�سي فظلت مت�سدرة  االإ�سالح 

املبادرات  وتقدم  الكويت  يف  ال�سبابي  احلراك  وتقود 

اأزمتها  من  الكويت  انت�سال  �ساأنها  من  التي  وامل�ساريع 

ال�سيا�سية التي تع�سف بها منذ �سنوات عدة .

بع�س  على  ال�سوء  ن�سلط  التقرير  هذا  يف  ولعلنا 

لكتلة  بارز  بح�سور  �سهدت  التي  والق�سايا  املواقف 

الأكرث  االأمة  بعدهم عن جمل�س  رغم  ونوابها  االأغلبية 

من عامني.

�سحب اجلن�سيات 

عن  اأع�سائها  وت�سريحات  االأغلبية  كتلة  بيان 

�سحب اجلن�سيات : 

القرارات  اأدانت فيه  بيانا  االأغلبية  اأ�سدرت كتلة 

بع�س  جن�سيات  ب�سحب  الوزراء  جمل�س  اتخذها  التي 

وعلى  االأغلبية  كتلة  على  املح�سوبني  ال�سابقني  النواب 

راأ�سهم النائب ال�سابق واأمني �سر املجل�س املبطل 2012 

عبد اهلل الربغ�س و�سحب جن�سية االإعالمي وال�سحفي 

اأحمد اجلرب ال�سمري واأبنائه، وا�سفة هذا القرار باأنه 

�سارخا  وجت��اوزًا  املواطنني  حلقوق  �سارخا  انتهاكا 

تقلي�سها  على  ال�سلطة  داأبت  التي  احلريات  لهام�س 

بعدوان م�ستمر. 

اليوم  قناة  اإغ��الق  ذات��ه  البيان  يف  اأدان��ت  كما 

و�سحيفة عامل اليوم ب�سكل نهائي كما ادانت يف البيان 

واإغ��الق  الن�سطة  اخلريية  اجلمعيات  تهديد  ذات��ه 

خطري  وتدهور  موؤ�سف  بتطور  ذلك  وا�سفة  فروعها 

حلال �سلطة �ساقت ذرعا بامل�سلحني واملجتمع املدين 

واحلريات العامة .

ويف هذا ال�سدد �سرح النائب يف جمل�س فرباير 

يف  ال�سلطة  تعامل  طريقة  باأن  املطر  حمد  د.   2012

ملف �سحب اجلن�سيات خطيئة كربى وجرمية عظمى، 

ال�سوت  »مر�سوم  برمته  املو�سوع  كان  اإذا  مت�سائال 

الواحد« فكيف يكون امل�سلحة العليا هي ال�سبب .

فالح  ال�سابق  النائب  ق��ال  مت�سل  �سعيد  على 

اأمثال  للبلد  اأخل�س  من  جن�سية  �سحب  اأن  ال�سواغ 

اأحمد اجلرب وعبداهلل الربغ�س واإخوانه ال�سك اأنه ظلم 

وجور.« بينما قال النائب ال�سابق م�سلم الرباك االأمني 

العام للحركة ح�سد  اإن اجلرب تعر�س لعمليات انتقام 

 كتلة الأغلبية يف جمل�س فرباير 2012 اآخر املجال�س ال�سرعية كما يطلق عليه البع�س ، ذلك املجل�س الذي ت�سكل من اأغلبية

 معار�سة اأخذت على عاتقها العمل على اجناز القوانني التي من �ساأنها املحافظة على متا�سك الدولة وقيمها وحتقيق اأكرب قدر

. من رفاهية املواطن واملقيم

املجل�س  ن���واب  م��واق��ف 
مقارنة  �سبابية  احل��ايل 

بنواب فرباير 2012

أغلبية 2012 حاضرة رغم قدوم مجلسين بعدها

محليات

كتب احملرر البرملاني
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البار �ساحب  بعيدًا عن القانون، و�سيظل ابن الكويت 

املواقف الوطنية.«

 من جهته اأعترب النائب ال�سابق وليد الطبطبائي 

اجلمعيات  وحل  اجلن�سيات  �سحب  اأزمة«  افتعال   « اأن 

عن  ال��ن��ا���س  ا���س��غ��ال  »ه��دف��ه��ا  االع��ت��ق��االت  وقبلها 

ال�سابق  النائب  الكبرية« بينما حذر  املالية  التجاوزات 

يخالف  ممن  اجلن�سية  �سحب  اأن  من  هايف  حممد 

ترتكبها  التي  الفادحة  �سيا�سيا »من االخطاء  ال�سلطة 

احلكومة وهو تخبط وتهور غري م�سبوق يدخل البالد 

يف مرحلة �سيا�سية خطرة!«

مواقف النواب يف جمل�س الأمة) جمل�س 

مرزوق الغامن ( من �سحب اجلن�سيات 

ويف املقابل جند اأن معظم النواب يف جمل�س االأمة 

�سخ�سيات  من  اجلن�سيات  �سحب  قرار  اأيدوا   2014

معار�سة �سواء كان هذا التاأييد بالت�سريح واملباركة اأو 

بال�سكوت وغ�س الطرف بحجة اأن مثل هذه القرارات 

على  واحلفاظ  للدولة  العليا  باملح�سلة  االأ�سرار  متنع 

االأمن اخلارجي 

 فقد �سرح النائب عبد اهلل التميمي باأن الكويت 

وهناك  املنطقة،  يف  م�سبوقة  غري  دميقراطية  تعي�س 

اأن  اإىل  الفتا  واملحكوم،  احلاكم  بني  يف�سل  د�ستور 

الأنها  اجلن�سية  مو�سوع  يتدخل يف  ال  الكويتي  الق�ساء 

من االأمور ال�سيادية. 

النظام  مبقت�سى  عمل  ال��وزراء  جمل�س  واأ�ساف 

للرقابة،  تخ�سع  وال  ال�سيادية  االأم��ور  من  واجلن�سية 

وعندما يخل ال�سخ�س ب�سروط منحة اجلن�سية ت�سحب 

منه.

نبيل  االأم��ة  جمل�س  يف  النائب  ب��ارك  جهته  من 

الف�سل قرار �سحب اجلن�سيات وا�سفا ذلك باالإجراء 

ممن  خا�سة  عليه  االعرتا�س  يجوز  ال  الذي  امل�ستحق 

طاملا  ال��ن��واب  ف��ه��وؤالء  املقاطعة،  باالأقلية  و�سفهم 

الد�ستورية!.  اأدواتهم  با�ستخدام  حقهم  عن  اأزعجونا 

فعلى  القانونية!.  اأدواتها  ت�ستخدم  احلكومة  اليوم 

حتى  لكم  قلنا  االنتقائية  قلتم  فان  حتتجون؟!.  ماذا 

اجلن�سية  �سحب  قلتم  وان  بانتقائية!.  ا�ستجوبتم  انتم 

اإعدام مدين، قلنا لكم انتم اآخر من يفتح فمه الأنكم 

واأخالقيا!!.  واجتماعيا  �سيا�سيا  نا�س  اأعدمتم  ياما 

واللي يحط �سور خليعة ويدمر بيوت عوائل م�ستورة يف 

ال  الطرق،  قطع  على  املراهقني  ويحر�س  ا�ستجواباته 

يحق له اأن يتحدث عن اأخالق اأو قوانني اأو د�ستور .

 العدوان على غزة 

�سنت قوات العدوان ال�سهيوين طليعة �سهر يوليو 

املا�سي حربا �سعواء على ال�سعب الفل�سطيني املحا�سر 

يف غزة تخللها هجوما بريا على القطاع بحجة الق�ساء 

العدو  م�ساجع  اأق�ست  التي  امل�سلحة  املقاومة  على 

ال�سهيوين واأذاقته �سوء العذاب ب�سواريخها املتطورة 

اأبهرت  التي  النوعية  وعملياتها  البوا�سل  وجنودها 

العامل .

وانق�سمت القوى ال�سيا�سية يف املجتمعات العربية 

بني موؤيد ملا تفعله قوات االحتالل ال�سهيوين يف ال�سعب 

الفل�سطيني املحا�سر وذلك من منطلق بغ�سهم حلركة 

وبني   ، امل�سلمني  االإخ��وان  لتيار  تنتمي  كونها  حما�س 

منددا مبا تفعله قوات االحتالل ال�سهيوين يف غزة ، 

موؤيدا لدور املقاومة الفل�سطينية البا�سلة وما تقوم به 

واأبهرت  ال�سهيوين  الكيان  زلزلت  نوعية  من علميات 

العامل اجمع .

الأغلبية  كتلة  اأع�ساء  ت�سريحات 

ب�ساأن غزة 

املوؤيدة  االأغلبية  كتلة  اأع�ساء  ت�سريحات  توالت 

للمقاومة الفل�سطينية وما تقوم به من عمليات نوعية 

�سروطها  عليه  وترف�س  ال�سهيوين  الكيان  اأمن  تهدد 

من رفع احل�سار الكامل عن غزة وفتح املعابر ب�سكل 

كامل .

احلرب�س  جمعان  د.  ال�سابق  النائب  �سرح  فقد 

�سرعا  االأعيان  فرو�س  من  غزة  اأهل  مع  الوقوف  باأن 

كل ح�سب قدرته خا�سة م�سريا اإيل اأن االأمة ب�سوادها 

االأعظم مع اأهل غزة مبينا اأن املقاومة يف غزة جتمع 

العقل ال�سيا�سي واالإقدام امليداين والروح اال�ست�سهادية 

االأمر الذي افتقدته �ساحات اأخرى االأمر الذي اأحرج 

ال�سهاينة بفرعيهم

واأكد احلرب�س باأن قلة هي االأنظمة التي حتالفت 

قطر  �سجلت  ولكن  خمزي  موقف  يف  ال�سهاينة  مع 

املقاومة  بدعم  م�سرفا  موقفا  وتون�س  والكويت  وتركيا 

متوافقة مع املوقف ال�سعبي .

من جانبه قال النائب ال�سابق د.وليد الطبطبائي 

ان االعتداءات على غزة دخلت يف مرحلة جديدة من 

حياة االمة ويف ال�سراع العربي ال�سهيوين، م�سريا اىل 

ان معنويات اأهل غزة مرتفعة، وهم يف �سكينة و�سعها 

اهلل يف قلوبهم.

االميان  اأ�سعف  الو�سمي  د.عبيد  قال  ناحيته  من 

لالأمني  طلبًا  اخلليجي  التعاون  جمل�س  دول  تقدم  ان 

غزة  يف  يحدث  ما  ان  باعتبار  املتحدة  لالأمم  العام 

القانون وطالب د.الو�سمي  ابادة يعاقب عليها  جرمية 

القطاع،  يف  املعابر  لفتح  بالتدخل  الكويتية  القيادة 

مبديا ا�ستعداده »لكتابة مذكرة قانونية ترفعها وزارة 

يف  يح�سل  ما  و�سف  ب�ساأن  االأمن  ملجل�س  اخلارجية 

غزة ابادة جماعية«.

موقف جمل�س 2013 ب�ساأن غزة 

عندما اعتدت اإ�سرائيل على قطاع غزة يف عام 

2008 كان ملجل�س االأمة موقفا م�سرفا جتاه ن�سرة 

عقد  اإىل  النواب  دعا  حيث  امل�ست�سعفني  غزة  اأهل 

جل�سه طارئة لبحث �سبل دعم اأهل غزة املحا�سرين 

اجلل�سة  النواب  دخل  كما   ، اأماهم  املعابر  وفتح 

الدعم  من  كنوع  الفل�سطينة  بالكوفية  متو�سحني 

املعنوي الأهل غزة الذين يت�ساقطون واحدا تلو االأخر 

حتت نريان الق�سف ال�سهيوين الغا�سم .

لك�سر احل�سار  احلرية  اأ�سطول  اأبحر  وعندما 

وليد  النائب  ال��وف��د  راأ����س  على  ك��ان  غ��زة  على 

الطبطبائي ممثال عن جمل�س االأمة يف ذلك الوقت 

.

قاعات  بها  �سهدت  التي  املواقف  هذه  اأن  غري 

تخفت  اأخ��ذت  املا�سية  ال�سنوات  يف  االأم��ة  جمل�س 

�سيئا ف�سيئا منذ اأن اأ�سبح املجل�س �سعيفا وال يعرب 

فئات  معظم  وقاطعة  احلقيقية  ال�سعب  اإرادة  عن 

وان   ، املطبق  ال�سمت  �سوى  منه  نر  فلم   ، ال�سعب 

تكلم مل نر منه �سوى بيانات وت�سريحات فردية اأقل 

ما تو�سف باأنها هزيلة و�سعيفة .

الغامن مل  االأمة مرزوق  رئي�س جمل�س  اأن  حتى 

اأو  طارئة  جل�سه  بعقد  فيه  يطالب  �سوتا  له  ن�سمع 

حتى يطالب احلكومة باتخاذ اإجراءات دولية اأكرث 

التي  املنا�سدات  ببع�س  واكتفى   ، امل�سهد  يف  تاأثريا 

الربملان  االحتاد  رئي�س  ب�سفته  ل�سانه  على  جاءت 

العربي خالل اجلل�سة الطارئة التي دعا اإليها . 

املجل�س  ن��واب  موقف  اأي��ن 
غزة يف  يحدث  مما  احلايل 
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قال النائب ال�سابق الدكتور جمعان 

احلرب�س : فو�سى العراق املدمرة تنتقل 

و�سطه  اجتاحت  ان  بعد  ب��غ��داد  اىل 

الكويت  يجعل  ال��ذي  االأم���ر  و�سماله 

املت�سارعة  االإقليمية  للمخاطر  اأق��رب 

ب�سكل خميف هل من مدكر!

الد�ستورية  احل��رك��ة  ع�سو  ق��ال 

فرباير  جمل�س  يف  النائب  االإ�سالمية 

2012 املحامي حممد ح�سني الدالل  : 

ذكرنا م�سبقا ان او�ساع العراق وخا�سة 

تتطلب  الداخلية  اأو�ساعها  ت��اأزم  بعد 

احتياطات  واتخاذ  كبري  ووع��ي  ر�سد 

الكويت  دولة  يف  امل�سوؤولة  اجلهات  من 

م�سريا اإيل اأن العراق يعاين من تدخل 

اأهلية وطائفية،   دول ومنظمات وحرب 

الكويتية  امل�����س��وؤول��ة  اجل��ه��ات  وع��ل��ي 

احلر�س علي حماية وا�ستقرار اجلبهة 

الداخلية ووحدتها

خالل  من  تعزز  ان  احلكومة  علي   : وتابع 

العراق وان ت�سع  االأزمة مع  ادارة  حترك واعي 

وا�ستعدادات  العراق  او�ساع  مبخاطر  ال�سعب 

املتوقع  اأن  اإيل  م�سريا  امليادين  كافة  يف  الدولة 

واملفرت�س ونحن نري تطورات العراق اجلنونية 

ويت�سدر  عاجال  ال���وزراء  جمل�س  يجتمع  ان 

امل�سهد العراقي جدول اأعماله ويتحول ايل خلية 

ادارة ازمة.

من  املالكي   : الدالل  قال  اآخر  �سعيد  وعلى 

مطرود �ساحب ق�سية لتحرير العراق من براثن 

 ، منتخب  وزراء  رئي�س  ايل   ، �سدام 

والدين  للدولة  اأ�ساء  ديكتاتور  ايل 

اإيل  م�سريا  والدميقراطية  والطوائف 

الإ�سالمي  �سييء  من��وذج  املالكي  اأن 

حزبي)�سيعي( �سرب بعر�س احلائط 

واحرتام  االخر  احرتام  مباديء  بكل 

تداول ال�سلطة وراأي االغلبية و�ساهم 

يف �سوء او�ساع العراق

نعي�س يف مرحلة  : نحن  واأ�ساف 

اختبار املباديء لدي ممثلي االحزاب 

من  فمنهم  واالإ�سالمية  العلمانية 

مت�سك مببادئه وهم قليل ومنهم من 

مبينا  كرث  وه��م  عقبيه  علي  انقلب 

ال  الدول  ادارة  يف  التجارب  �سوء  اأن 

جتعلنا نكفر بالدميقراطية وال�سوري 

باأهمية  وع��ي��ًا  اك��رث  جتعلنا  ول��ك��ن 

نظم  نطور  وان  بيننا  فيما  التوافق 

احلكم واالإدارة

نواب سابقون : أوضاع العراق تتطلب اتخاذ احتيطات من الجهات المسؤولة 

د. جمعان احلرب�ش

العراق  او�ساع   : الدلل  حممد 
من  احتياطات  ات��خ��اذ  تتطلب 

اجلهات امل�سوؤولة يف الكويت

حممد الدالل

محليات

فو�سى   : احلرب�س  جمعان  د. 
الكويت  يجعل  املدمرة  العراق 
ب�سكل  الإقليمية  للمخاطر  اأقرب 

خميف .. هل من مدكر!

االإ�سالمي  الفقه  جممع  ع�سو   - �سابقا  ال�سريعة  كلية  عميد  قال 

الدويل )املجمع الفقهي لرابطة العامل االإ�سالمي( - رئي�س رابطة علماء 

 : الن�سمي  د.عجيل  الكويت  يف  الفتوى  هيئة   - اخلليج  دول  يف  ال�سريعة 

حرب غزة ك�سفت امل�ستور من التاآمر ومواالة اليهود وك�سف من �سدعوا 

كاأن  امل�سلمني  اليهود �سد  والرباء �سمتوا عمن يقف مع  بالوالء  روؤو�سنا 

الوالء �سيء اآخر

اأولياء  لهم  اليهود  يجد  النبوة  عهد  منذ  مرة  الأول   : الن�سمي  وتابع 

بع�سهم  اأولياء  والن�سارى  اليهود  التتخذوا  اآمنوا  الذين  »يااأيها  عرب 

اأولياء بع�س ومن يتولهم منكم فاإنه منهم«

د. عجيل الن�سمي

عهد  منذ  مرة  لأول   : الن�سمي  عجيل  د. 
النبوة يجد اليهود لهم اأولياء عرب
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د. خالد املذكور : �سحب 
قا�سية  عقوبة  اجلنا�سي 
مربكة نف�سيا واجتماعيا 

وماديا

د. خالد املذكور

يف  ال�سريعة  تطبيق  جلنة  رئي�س  ق��ال 

يف  االإ���س��الم  م��ع  برنامج  م��ق��دم  و  الكويت 

تلفزيون الكويت الدكتور خالد املذكور الاأعلم 

�سمنهم  ومن  الع�سرة  جن�سية  �سحب  �سبب 

دائما  يقال  و  العو�سي  نبيل  الداعية  ال�سيخ 

اإن اإعطاء اجلن�سية اأو �سحبها يعد من اأعمال 

ال�سيادة للدولة وال �سك اأن �سحب اجلن�سية من 

مواطن ومن يتبعه من اأ�سوله اأو فروعه يعترب 

عقوبة قا�سية مربكة نف�سيا واجتماعيا وماديا

وتابع : من احلكمة قبل �سحب اجلن�سية 

وعدم  واالإع���ذار  واالإن���ذار  والتمهل  الرتيث 

�سحب  ع��دم  اأن  مبينا  للوا�سني  ال�سماع 

تنزع   -- اأخ��ف  عقوبة  م��ع   -- اجلن�سية 

�سلبيات كثرية ترتتب على ال�سحب

ريا�ش العد�ساين

ال��ع��د���س��اين م��ت��ح��دي��ًا 
العبداهلل: ان�سر اأقوال.. 

من ت�سخمت ح�ساباتهم

جمل�س  ع�سوية  من  امل�ستقيل  النائب  فند 

ت�سريحات  من  جاء  ما  العد�ساين  ريا�س  االأمة 

لوزير الدولة ل�سوؤون جمل�س الوزراء ووزير العدل 

تعاون  �ساأن  يف  العبداهلل  حممد  ال�سيخ  بالوكالة 

ما  ويف  الربملانية،  االيداعات  جلنة  مع  احلكومة 

يتعلق بنفيه مد اللجنة مبا طلبته من بيانات عن 

�سجالت امللكيات لنواب ووزراء.

م�ست�سهدا  رده  مقدمة  يف  العد�ساين  وق��ال 

على  االأمانة  عر�سنا  »اإنا  التالية  الكرمية  باالآية 

يحملنها  ان  فاأبني  واجلبال  واالأر���س  ال�سماوات 

ظلوما  كان  اإنه  االن�سان  وحملها  منها  واأ�سفقن 

العدل  وزارة  ان  ال�سدد  هذا  يف  موؤكدا  جهوال«، 

زودت اللجنة يف جمل�س 2012 مبا طلبته منها من 

معلومات وبيانات.

واأ�ساف »رًدا على وزير العدل حممد العبداهلل 

ب�ساأن نفيه كالمي يف و�سائل االعالم بتاريخ اليوم 

ان  ذكر  وقد  )اأم�س(،   2014 اأغ�سط�س   6 املوافق 

وزارة العدل مل تزود جلنة االيداعات يف جمل�س 

نواب  بك�سف ح�سر عقارات  االأول  املطبل   2012

قامت  ال��وزارة  ان  اأوؤك��د  ولكنني   ،2009 جمل�س 

بذلك، وت�سل�سل االأحداث كاالآتي:

ابريل 2012  املوافق 14  ال�سبت  يوم  1 - يف 

وبرفقته  املاجد  عبدالعزيز  العدل  وكيل  ح�سر 

اىل  امل�سرية  اجلمهورية  من  قانوين  م�ست�سار 

االأول  املبطل  باملجل�س  االيداعات  جلنة  اجتماع 

وطلبنا منهما ح�سر عقارات النواب.

2 - كما مت توجيه دعوة اىل الوكيل امل�ساعد 

بدر الزمانان بعد ان ُكلف بتويل م�سوؤولية الت�سجيل 

العقاري بالعدل بداًل من امل�ست�سار عادل الهويدي 

املوافق 21  ال�سبت  يوم  االيداعات  الجتماع جلنة 

ابريل 2012.

العدل  وزارة  زودت  االي��داع��ات  جلنة   -  3

وقامت   2009 جمل�س  لنواب  املدنية  ب��االأرق��ام 

عقارات  ح�سر  بك�سف  اللجنة  بتزويد  ال��وزارة 

واطلعت  اآنذاك،  النواب  و�سراء«  »بيع  وممتلكات 

جلنة التحقيق يف االيداعات املليونية على الك�سف 

املعني بتاريخ 6/6/2012.

االي��داع��ات  جلنة  ان  اأوؤك���د  »ختاما  وق��ال 

املقدمة  البيانات  ناق�ست  االأول  املبطل  باملجل�س 

من وزارة العدل بخ�سو�س ك�سف ح�سر عقارات 

نواب جمل�س 2009 وذلك يف 6 يونيو 2012 ولكن 

ان كان الوزير احلايل حممد العبداهلل يرغب يف 

معرفة احلقيقة فعليه ان يطلب من الوزارة البحث 

يف �سجالتها باأ�سهر ابريل ومايو ويونيو 2012 قبل 

النفي يف و�سائل االعالم، واأوؤكد �سحة البيانات«.

يعلن  ال��وزي��ر  ان  اىل  ال��ع��د���س��اين  واأ���س��ار 

ا�ستعداد احلكومة بالتعاون مع اللجنة، واحلكومة 

ت�سكيل جلنة  الت�سويت حني  امتنعت عن  اأ�سا�سا 

موجودا  يكن  مل  العبداهلل  الوزير  واأن  التحقيق 

�سورة  )واأرفق  اآنذاك  الت�سويت  اأثناء  القاعة  يف 

جلنة  ت�سكيل  على  املجل�س  ت�سويت  ج��دول  من 

بها  مو�سحا  والتحويالت  االيداعات  يف  التحقيق 

ت�سويت احلكومة باالمتناع وعدم وجود ت�سويت 

للعبداهلل(.

»لقد  للوزير  كالمه  موجها  العد�ساين  وزاد 

ذكرت ان احلكومة وافقت على جلنة االيداعات، 

واحلقيقة ان احلكومة امتنعت وثانيا مل تكن اأنت 

يوؤكد  العبداهلل  وحممد  ال�سامل،  عبداهلل  بقاعة 

للنا�س«، مت�سائال: هل  االيداعات  باظهار حقائق 

بامكانك يا معايل الوزير ان تن�سر اأقوال 3 نواب 

عامة  اأموال  ح�سر  ق�سايا  ح�ساباتهم  ت�سخمت 

1280 و1282 و1287/2011؟!.

واأكد العد�ساين ان املفارقة العجيبة بني جلنة 

املبطل  واملجل�س  احلايل  املجل�س  يف  االيداعات 

االأول »بني اجلد وك�سف احلقائق يف املبطل االأول، 

احلايل«،  املجل�س  يف  الوقت  وم�سيعة  واملماطلة 

رقابته  ان  يدعي  احل��ايل  املجل�س  ان  اىل  الفتا 

عقال  بتعديل  الرقابة  وهل  مت�سائال:  �سارمة!، 

رئي�س الوزراء وتقبيل كتفه والت�سفيق له حني رفع 

عقاله للنواب؟!.. »ما اأجمل عزة النف�س«.
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هذا الغ�سب جاء يف اطار ت�ساوؤالت عديدة من 

ابرزها: كيف لوزارة ال�سوؤون وهي جمرد جهة رقابية 

قرارا  تتخذ  ان  التعاونية  اجلمعيات  على  وا�سرافية 

يف  الوزارة  تت�سرف  كيف  اجلمعيات؟  بخ�سخ�سة 

حترم  ان  احلكومة  تريد  مل��اذا  امل�ساهمني؟  ام��وال 

االجتماعية  اخلدمات  من  وامل�ساهمني  املواطنني 

عملها  مناطق  يف  التعاونية  اجلمعيات  تقدمها  التي 

ومتنح فئة قليلة من التجار احلق يف ال�سيطرة على 

خدمات  اي  تقدم  لن  وه��ي  التعاونية  اجلمعيات 

الربحية  اىل  ت�سعى  �سوف  بل  للمواطنني  اجتماعية 

على ح�ساب املواطنني؟.

تطبيق اأمثل

ال�سبيح  هند  والعمل  االجتماعية  ال�سوؤون  وزير 

او�سحت يف ت�سريح �سحايف ان م�سروع خ�سخ�سة 

اخلم�سية  اخلطة  �سمن  مدرج  التعاونية  اجلمعيات 

ان  اىل  وا�سارت   ،2019/2020 اىل   2016  -  2015

مقرتح خ�سخ�سة التعاونيات موجود ولكن البد من 

االقت�سادية  اجلوانب  جميع  من  م�ستفي�سة  درا�سة 

وفق  تطبيقه  يتم  حتى  واالجتماعية  والقانونية 

الطريقة املثلى.

�سرر

التعاونية  الزهراء  جمعية  ادارة  جمل�س  رئي�س 

ال�سوؤون  وزي��رة  ت�سريحات  ان  اكد  اجلميل  عبداهلل 

خ�سخ�سة  ب�ساأن  ال�سبيح  هند  والعمل  االجتماعية 

غري  االجت���اه  يف  خطوة  يعد  التعاونية  اجلمعيات 

ب�سفة  املواطنني  مب�سلحة  حتما  �ست�سر  ال�سحيح 

عامة وامل�ساهمني ب�سفة خا�سة.

واالخري  االول  امل�ستفيد  ان  اجلميل  واو�سح 

ان  اىل  ا�سافة  التجار  بع�س  هم  اخل�سخ�سة  من 

اجلمعيات  على  ينطبق  ال  اخل�سخ�سة  م�سطلح 

للمواطنني  ملكًا  تعترب  اال�سل  يف  النها  التعاونية 

اىل  م�سريا  اخلا�س،  القطاع  نخ�سخ�س  فكيف 

من�ساآت  على  يطلق  ان  يجب  اخل�سخ�سة  لفظ  ان 

اجلمعيات  اما  بيعها  يف  احلكومية  ترغب  حكومية 

التعاونية فهي لي�ست حكومية فكيف يتم خ�سخ�سة 

ملك  هي  بل  احلكومة  متلكها  ال  تعاونية  من�ساآت 

للم�ساهمني.

ال�سوؤون  وزارة  تبني  من  ا�ستياءه  اجلميل  وابدى 

ا�ستثمارية  حم��الت  اىل  اجلمعيات  حتويل  ملقرتح 

احلائط  عر�س  �ساربة  التجار  بع�س  منها  لي�ستفيد 

لوزارة  ميكن  كيف  مت�سائال:  امل�ساهمني،  مب�سالح 

ال�سوؤون االجتماعية والعمل ان تطالب ب�سبط االأ�سعار 

وتقف مع امل�ستهلك وتقوم يف الوقت ذاته بفتح الباب 

اأمام خ�سخ�سة �ستت�سبب يف رفع االأ�سعار وحتريرها 

اجل�سعني  م��ن  جم��م��وع��ة  اأم����ام  امل�ستهلك  وج��ع��ل 

كل  من  امل�ساهم  و�سيحرم  االأ�سواق  يف  �سيتحكمون 

ت�سغيل  مقابل  عليها  يح�سل  كان  التي  االمتيازات 

اأمواله يف اجلمعية التعاونية التي يتبع لها مبا�سرة.

التعاونية  ال�سبيح عن ق�سية خ�سخ�سة اجلمعيات  والعمل هند  ال�سوؤون الجتماعية  وزيرة  نالته ت�سريحات  فعل غا�سبة  ردود 

حيث رف�ست �سريحة كبرية من التعاونيني مبداأ اخل�سخ�سة، معتربين ان هذا التوجه لن يخدم �سوى فئة قليلة من التجار الذين �سوف 

ي�سيطرون على التعاونيات يف حال متت خ�سخ�ستها.

عبداهلل اجلميل: التعاونيات ملك للم�ساهمني 
فكيف تخ�سخ�س احلكومة ما ل متلك؟!

هند ال�سبيح: املقرتح موجود ولكن لبد من 
درا�سته جيدًا حتى يطبق بالطريقة املثلى

تعاونيون عن تصريحات الصبيح: خصخصة الجمعيات لــــــــــــــــــن تفيد غير التجار
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خطري  طرق  مفرتق  اأم��ام  اأننا  اجلميل  واأو�سح 

اقت�سادية  بكارثة  وينبئ  ال�سوؤون  عن  ك�سفت  للغاية 

با�سواقها  جمعية   56 من  اأكرث  و�سيجعل  واجتماعية 

يف  وم�ساهميها  وجهودها  وخدماتها  وفروعها 

مهب الريح، ما يك�سف القناع عن التواطوؤ لتدمري 

املحلية  اأ�سولها  من  و�سلخها  التعاونية  احلركة 

لها  عالقة  ال  جمموعات  تديرها  اأ�سواقا  وجعلها 

بالعمل التعاوين من قريب اأو من بعيد.

جمل�س  اع�ساء  بيد  اليوم  بات  االأمر  وتابع: 

عن  وال��دف��اع  لتمثيلنا  اخرتناهم  الذين  االأم��ة 

القرارات  بان يقفوا �سد هذه  حقوقنا ونطالبهم 

قانون  اأي  بتمرير  ي�سمحوا  واأال  املت�سرعة 

التبعات  �ساهدنا  اأننا  وخ�سو�سا  للخ�سخ�سة، 

املخ�سخ�سة  القطاعات  لبع�س  ح�سلت  التي 

هو  الذي  التعاوين  بالقطاع  �سبيهة  تكن  مل  والتي 

فقط  عليه  باال�سراف  ال��وزارة  تقوم  اأهلي  قطاع 

ا�ستثمارها  يتم  للم�ساهمني  اأموال  عن  عبارة  وهو 

وتوزيع ارباحها ال�سنوية عليهم اىل جانب جملة من 

واخلدمية  الت�سويقية  واالن�سطة  املجانية  اخلدمات 

على مدار العام.

رقابة فقط

ال�سابق  التعاونية  اجلمعيات  احت���اد  رئي�س 

ت�سريحات  ب��دوره  ا�ستغرب  ال�سمحان  عبدالعزيز 

التعاونية  اجلمعيات  تخ�سي�س  ب�سان  ال�سبيح 

مت�سائال: كيف لوزارة ال�سوؤون ان تعطي لنف�سها احلق 

يف ان تتخذ قرارا بتخ�سي�س جمعيات تعاونية اموالها 

تعود للم�ساهمني؟.

واأ�ساف ال�سمحان: لي�س من حق جهة مثل وزارة 

ال�سوؤون هي فقط جهة رقابية على اجلمعيات التعاونية 

فقط  باملنفعة  �سيعود  الذي  القرار  هذا  مثل  تتخذ  ان 

على فئة قليلة من التجار �سي�سيطرون على اجلمعيات 

جنوين  ب�سكل  اال�سعار  يرفعون  و�سوف  التعاونية 

و�سيكون ال�سحية هو املواطن ذا الدخل املحدود.

وذكر ان االهداف اال�سا�سية للعمل التعاوين تكمن 

يف ا�ستفادة امل�ساهمني من اخلدمات االجتماعية التي 

الهدف هو حتقيق  ولي�س  التعاونية  تقدمها اجلمعيات 

اجلمعيات  تخ�سي�س  مت  حال  يف  انه  م�سيفا  االرباح 

ل�سالح فئة من التجار فلن يكون لهم هم �سوى حتقيق 

االرباح و�سيفقد املواطن امل�ساهم ميزة احل�سول على 

اخلدمات االجتماعية.

وو�سف ال�سمحان توجه وزارة ال�سوؤون االجتماعية 

غري  تدخل  بانه  التعاونية  اجلمعيات  تخ�سي�س  اىل 

خاطئ  وفهم  ال�سطوة  ا�ستغالل  يف  ومبالغة  منطقي 

التعاونيني  ان  موؤكدا  والرقابية  اال�سرافية  للوظيفة 

وقفوا كثريا خالل العقود املا�سية يف وجه كل حماوالت 

اخل�سخ�سة التي كان يهدف اليها البع�س على فرتات 

التي تخدم  التوجهات  التعاونيون مبثل هذه  ولن يقبل 

فئات قليلة يف املجتمع.

غري مدرو�س

جمعية  يف  ال�سندوق  ام��ني  راأى  جانبه  وم��ن 

خ�سخ�سة  ان  االن�ساري  في�سل  التعاونية  الريموك 

متت  وان  م��درو���س  غري  ق��رار  التعاونية  اجلمعيات 

درا�سته بتاأٍن لن يحظى بالقبول النه ال يوجد بيت يف 

ي�ستفيدون من اخلدمات  م�ساهمني  من  يخلو  الكويت 

االجتماعية التي تقدمها اجلمعيات التعاونية.

واعرب االن�ساري عن ا�ستيائه ازاء هذا التوجه 

من قبل وزارة ال�سوؤون، م�سريا اىل ان التعاونيني كثريا 

ما ت�سدوا ملحاوالت خ�سخ�سة التعاونيات على مدى 

وراء  ال�سبب  هو  ما  ندري  وال  م�ست  طويلة  �سنوات 

املواطنني  تعود على  لن  التي  االفكار  طرح مثل هذه 

باأي خري او منفعة مطالبا وزارة ال�سوؤون بالعدول عن 

هذا املقرتح واالبقاء على م�سروع اجلمعيات التعاونية 

الدول  للكويت على م�ستوى جميع  يعد مفخرة  الذي 

النها  العامل  م�ستوى  وعلى  بل  والعربية  اخلليجية 

جتربة ناجحة بكل املقايي�س مت�سائال ملاذا يف الكويت 

نحارب النجاح.

املاء العكر

ال�ساملية  جمعية  ادارة  جمل�س  ع�سو  قال  بدوره، 

وزيرة  ت�سريحات  ان  ال�سبو  �سعد  الدكتور  التعاونية 

متزامنة  جاءت  التعاونيات  خ�سخ�سة  ب�سان  ال�سوؤون 

مع قرب عر�س خطة التنمية على جمل�س االمة متهيدا 

على  حتتوي  اخلطة  ان  اىل  م�سريا  عليها،  للم�سادقة 

لتنفيذ  وذل��ك  �سيا�سية  واخ��رى  ت�سريعية  متطلبات 

للخطة  امل�ساحبة  وال�سيا�سات  الربامج  من  جمموعة 

لن  والربامج  ال�سيا�سات  هذه  ان  اال  االجل  املتو�سطة 

ملك  باال�سا�س  هي  التي  التعاونية  اجلمعيات  تطول 

خال�س للمواطنني.

الكيان  اح���رتام  ���س��رورة  على  ال�سبو  و���س��دد 

احدى  باعتبارها  التعاونية  للجمعيات  االجتماعي 

ق�س�س النجاح اجلميلة التي ت�سخ�س حالة االن�سجام 

التعاوين الجيال الكويت املتعاقبة وي�ستفيد من وجودها 

جميع �سرائح املجتمع.

العكر  امل���اء  يف  اال���س��ط��ي��اد  ع���دم  اىل  ودع���ا 

يف  الواحد  ال�سوت  نظام  اتباع  بان  القول  وحماولة 

احلقيقي  املدخل  هو  التعاونية  اجلمعيات  انتخابات 

الواحد  ال�سوت  ان جتربة  اىل  م�سريا  خل�سخ�ستها، 

ال�سيقة  واحلزبيات  ال�سرائح  بع�س  �سيطرة  انهت  قد 

على اجلمعيات التعاونية.

عبدالعزيز ال�سمحان: لن ي�ستفيد غري 
التجار.. واملواطن هو ال�سحية

في�سل الأن�ساري: قرار غري مدرو�س لن يعود 
على املواطن باأي خري
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شباب وطالب

التدري�س  هيئة  اأع�ساء  رئي�س جمعية  ورف�س 

الدكتور حممد اخل�سر، فكرة  الكويت  يف جامعة 

اأن  على  م�سددا  الكويت،  جامعة  تخ�سي�س 

»جامعة الكويت جامعة حكومية و�ستظل حكومية 

ولن ن�سمح بتخ�سي�سها«.

وا�ساف، »ندعو الإن�ساء املزيد من اجلامعات 

احلكومية، وال مننع وجود اجلامعات اخلا�سة، فهي 

لها دورها يف اإثراء العملية التعليمية والبحثية«.

درا�سة  هناك  تكون  اأن  اخل�سر،  واق���رتح 

التعليمية  الربامج  لتكون  العمل،  ل�سوق  �ساملة 

اخلا�سة  واجلامعات  احلكومية  اجلامعات  يف 

واأن  ال�سيما  العمل،  �سوق  احتياجات  مع  متواكبة 

مت�سابهة  حاليا  اخلا�سة  اجلامعات  تخ�س�سات 

اإن�ساء  مع  باأننا  موؤكدا  ما،  حد  اإىل  بينها  ما  يف 

جامعات حكومية جديدة لتناف�س جامعة الكويت 

واجلامعات اخلا�سة.

التكنولوجية  الدرا�سات  كلية  اأ�ستاذ  وطرح 

والتدريب  التطبيقي  للتعليم  العامة  بالهيئة 

�ساأن  يف  ت�ساوؤالت  عدة  ال�سالح،  رعد  املهند�س 

جتربة  »هل  وقال  اجلامعات،  خ�سخ�سة  فكرة 

وهل  ناجحة؟،  اخلا�سة  واجلامعات  امل��دار���س 

الكويت؟  يف  التعليم  مل�ستوى  ومتيزًا  رفعًة  حققت 

وهل طالب اجلامعة اخلا�سة اأثبت متيزه الكامل، 

خريج  قيا�س  مت  وه��ل  ق�سور؟،  م��ن  يعان  ومل 

احلكومية  اجلامعة  وخريج  اخلا�سة  اجلامعة 

بخ�سخ�سة  احلل  اأن  مفادها  نتيجة  اإىل  لن�سل 

التعليم؟«.

واأ�ساف »براأيي اأن خ�سخ�سة التعليم لي�ست 

منا�سبة واأنا �سدها، واأعتقد اأن القطاع التعليمي 

اخلا�س هدفه جتاري وقد يتنازل عن بع�س االأمور 

العلمية من اأجل هذا الهدف«.

الداخلي،  االبتعاث  ال�سالح،عملية  وانتقد 

واأو�سح » ما ن�ساهده اأن عملية االبتعاث الداخلي 

اخلا�سة  اجلامعة  افتتاح  بعد  مبا�سر  ب�سكل  تتم 

االبتعاث  يكون  اأن  يجب  اأن��ه  املفرت�س  حني  يف 

بعد �سنوات عند قيا�س م�ستوى اجلامعة اخلا�سة 

حمذرا  وطاقمها«،  وقدراتها  امتيازاتها  ومعرفة 

وجهات  ومدار�س  جلامعات  الطلبة  ت�سليم  من 

هدفها جتاري، فهذا مبداأ خطري ال ميكن قبوله.

بالهيئة  االأ�سا�سية  الرتبية  اأ�ستاذ  وك�سف 

بدر  الدكتور  والتدريب  التطبيقي  للتعليم  العامة 

على  ي�ستمل  جابر  جامعة  قانون  اأن  اخل�سري، 

د. رعد ال�سالحد. بدر اخل�سريد. اأحمد احلنيان

أكاديميون: تخصيص الجامعات... 
متاجرة بالتعليم

»التطبيقي«  الأث��ري:   •
تنفذ روؤية وا�سرتاتيجية 

الدولة... مهما كانت

رف�س اأكادمييون فكرة تخ�سي�س اجلامعات، م�سددين على اأن »تخ�سي�س اجلامعات مبداأ خطري ل ميكن قبوله، ويفتح الباب على املتاجرة 

بالتعليم«. وقال مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الدكتور اأحمد الأثري، »مل ياأت اإلينا اأي توجيه يف ما يخ�س التخ�سي�س، 

اأنها موؤ�س�سة تخدم �سريحة  اأر�س الواقع، كما  والهيئة هي موؤ�س�سة حكومية تخدم الدولة باأهداف معينة ت�سعى لتحقيقها وتنفيذها على 

كبرية من املجتمع الكويتي«، مو�سحا اأن »ا�سرتاتيجية الهيئة يف التخ�سي�س اأو تبعيتها للحكومة اأمر يرجع لل�سيا�سة العامة للدولة، والتي 

تعمل الهيئة على حتقيقها، فنحن ن�سري وفقا ل�سيا�سة وخطط الدولة، ون�سخر جميع الإمكانيات من اأجلها«.
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املادة  »تتحدث  �سارحا  بنوده،  يف  اخل�سخ�سة 

اإي��رادات  عن  جابر  جامعة  قانون  يف  ال�ساد�سة 

الدعم  القانون  ذك��ره  ما  ح�سب  وهي  اجلامعة 

والهبات  الدرا�سية  والر�سوم  الدولة  من  ال�سنوي 

والو�سايا والتربعات وبند اإيرادات اأخرى، وبذلك 

كون  ت�سمل على اخل�سخ�سة  تكون جامعة جابر 

اجلامعة تعتمد على االإيرادات املالية«.

خ�سخ�سة  املمكن  من  اأنه  اخل�سري،  وراأى 

يحتاجها  والتي  للطالب  تقدم  التي  اخلدمات 

املناهج  تخ�سي�س  يجب  ال  ولكن  اجلامعة،  يف 

الدرا�سية، الأنها تو�سع وفق درا�سات وروؤى تخدم 

يف  كٌل  متخ�س�سون  اأ�ساتذة  وير�سمها  الدولة، 

جماله«.

كلية  يف  العميد  م�ساعد  رح��ب  جانبه،  من 

للتعليم  العامة  بالهيئة  التجارية  ال��درا���س��ات 

احلنيان،  اأحمد  الدكتور  والتدريب  التطبيقي 

وقال  واجلامعات،  الكليات  تخ�سي�س  بفكرة 

»اأتفق جزئيا مع تخ�سي�س اجلامعات احلكومية 

كون  وامل��وج��ودة،  احلالية  للوائح  التعر�س  دون 

النهو�س  يف  ي�ساعد  اأن  املمكن  التخ�سي�س 

بالتعليم و�سد اخللل والنق�س يف النظام احلكومي 

هناك  تكون  لن  املثال  �سبيل  على  ومنها  القائم، 

حاجة للنمطية املوجودة يف الوقت الراهن، وهي 

�سرورة اأن يكون الوزير هو رئي�س املجل�س االأعلى 

للجامعة، فهذه النمطية وغريها توؤثر �سلبا وتبطئ 

من العمل«.

اخلا�س  القطاع  »اإدخال  ان  احلنيان،  وتابع 

هذه  بناء  يف  للم�ساهمة  اخلا�س  القطاع  ي�سجع 

اجلامعات والكليات لتحقيق االرتقاء والتقدم لها، 

كاملقارنة بني امل�ست�سفيات احلكومية وامل�ست�سفيات 

اأف�سل«،  اخلا�سة  امل�ست�سفيات  فنجد  اخلا�سة، 

بني  ب��امل��زاوج��ة  نقوم  »عندما  اأن��ه  اإىل  م�سريا 

القطاعني اخلا�س واحلكومي فهذا االأمر �سيكون 

له عائد اإيجابي على اخلريجني الأنه يقيد اخلو�س 

التخ�سي�س«،  بعد  والتجارية  املالية  امل�سائل  يف 

�سيكون  فاإنه  جتاريا  جانبا  »هناك  ان  م�ستدركا 

اإىل حد ما مقبوال ومعقوال«.

واأثنى احلنيان، على فكرة تخ�سي�س املدار�س 

اأي�سا، م�سيدا يف الوقت ذاته بتجربة قطر يف هذا 

املجال، داعيا اإىل اال�ستفادة من جتارب املدار�س 

اخلليج  ومنطقة  الكويت  يف  الناجحة  اخلا�سة 

العربي.

الكويت  • اخل�سر:جامعة 
حكومية... و�ستظل 

حكومية

اجلامعات  ال�سالح:خ�سخ�سة   •
والقط��اع  منا�سب��ة  لي�س��ت 
التعليم��ي اخلا�س هدفه جتاري

د. حممد اخل�سرد. اأحمد االأثري
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تقارير

جريدة القب�س: بعد 4 �سنوات عمل يف خطة 

اجلهات  تعرتف  قانون،  يف  وا�سدارها  التنمية 

امل�سوؤولة عنها بف�سلها يف جانب التنمية الب�سرية 

وعدم حتقيقها ن�سب امل�ستهدفات املرجوة منها.

وك�سف التقرير ال�سنوي الرابع لالأمانة العامة 

معدل  ان  والتنمية  للتخطيط  االعلى  للمجل�س 

 31 التنمية حتى  م�سروعات خطط  على  االنفاق 

مار�س املا�سي على 1603 م�ساريع بلغ 11 مليارا 

مالية  اعتمادات  اجمايل  من  دينار  مليون  و857 

بلغت 22 مليارا و557 مليون دينار.

ال�سادر  النهائي  �سبه  التقرير  يف  وج��اء 

بعنوان  واملتابعة  امل�ستقبل  ا�ست�سراف  قطاع  من 

تقييم االداء التنموي لدولة الكويت 2010/2011 

ال�سنوات  يف  التنمية  خطة  ان   2013/2014  -

ايا  االربع املا�سية ح�سب االح�سائيات مل حتقق 

والعمالة  ال�سكان  من  الب�سرية  امل�ستهدفات  من 

والتعليم وال�سحة واال�سكان.

عند  اخل��ط��ة  ف��ان  االرق����ام  تفا�سيل  ويف 

اعتمادها و�سعت ن�سبا للو�سول اليها وحتقيقها، 

جملة  من  الكويتيني  ال�سكان  ن�سبة  يف  فمثال 

وامل�ستهدف  اال�سا�س 31.4%  �سنة  ال�سكان كانت 

الن�سبة  ا�سبحت  اخلطة  �سنوات  وبعد   ،35%

%31.2 اي بانحدار عن �سنة اال�سا�س ا�سال، ويف 

اال�سا�س  �سنة  الكويتية يف اخلا�س  العمالة  ن�سبة 

%4.8 وامل�ستهدف %8 ومت حتقيق %6.8 بارتفاع 

ب�سيط غري ان هذه الن�سبة مل تكن طموح اخلطة، 

كما ان ن�سبة املعينني يف القطاع احلكومي بلغت 

الفا  13801 مواطن ومواطنة و�سنة اال�سا�س 15 

اكرث  عينت  احلكومة  ان  اي  اآالف   8 وامل�ستهدف 

ان  املفرت�س  من  وك��ان  اخلطة  يف  طاقتها  من 

يذهب العدد الباقي اىل القطاع اخلا�س!

التعليم

والعايل  العام  التعليم  يخ�س  ما  يف  ام��ا 

امل�ستهدفات  تتحقق  فلم  العلمي،  وال��ب��ح��ث 

الكليات  يف  املقبولني  ن�سبة  يف  جاء  حيث  منها، 

ا�سا�س 39%  �سنة  التكنولوجيا اجلامعية  العلمية 

وامل�ستهدف %55 وكانت النتيجة حتقيق 40.4% 

التطبيقية يف  الدرا�سات  ن�سبة طالب  اما  فقط، 

وامل�ستهدف 40%  اال�سا�س 27%  �سنة  التطبيقي 

البحث  على  االنفاق  ون�سبة   25.5% حتقيق  ومت 

�سنة  كانت  ان  بعد   0.1% فقط  زادت  العملي 

اال�سا�س %0.2 وامل�ستهدف 1%.

 ال�سحة

معدل  ف��ان  ال�سحية  الرعاية  جم��ال  ويف 

التمري�س يف �سنة اال�سا�س 2 وامل�ستهدف  خدمة 

4 اما املتحقق 2.6 فقط، ويف جمال معدل اال�سرة 

لكل الف ن�سمة فان �سنة اال�سا�س 1.8 وامل�ستهدف 

3 واملتحقق 2.3.

عدد  فان  االجتماعية  الرعاية  جمال  ويف 

 9 اال�سا�س  �سنة  يف  االط��ف��ال  وح��دائ��ق  ان��دي��ة 

وامل�ستهدف 19، اما املتحقق فقد بلغ 12 بزيادة 

مقارنة  منخف�سة  تعترب  الن�سبة  وه��ذه  فقط   3

ن�سبة  حتقيق  عدم  لوحظ  وكذلك  بامل�ستهدف 

للم�سنني، حيث كانت  املتنقلة  الرعاية  عدد فرق 

املتحقق 14  اما   18 وامل�ستهدف   6 اال�سا�س  �سنة 

فقط.

 الإ�سكان

اجلهات  م��ن  اخلطة  طلبت  اال���س��ك��ان  يف 

احلكومية ومنها الرعاية ال�سكنية توزيع 44200 

بيت وق�سيمة باعتبارها م�ستهدفا من م�ستهدفات 

اخلطة، غري ان العدد الذي مت الو�سول اليه بعد 

4 �سنوات عمل يف اخلطة بلغ 19810 منها 1476 

بيتا، اي بن�سة اجمالية بلغت %44 فقط!

 ف�سل اخلطة

ان جوانب  التقرير يف خال�سته اىل  وانتهى 

االطار  �سببه  للخطة  التنموي  االداء  يف  ال�سعف 

الت�سريعي املنظم لن�ساط التخطيط وتاأخر �سدور 

واعتماد خطط التنمية بقانون او عدم اعتمادها 

وعدم الت�سويق اجليد خلطط التنمية يف املجتمع، 

كما ان اجلوانب االقت�سادية متحورت يف الق�سور 

مل�سلحة  االقت�ساد  تنويع  م�ستهدفات  حتقيق  يف 

القطاعات غري النفطية والق�سور يف تو�سيع دور 

القطاع اخلا�س، كما ت�ستمر ال�سغوط على املالية 

ح�ساب  على  اجل��اري  االنفاق  وت�ساعد  العامة 

امل�سروعات  كافة  ف�سال عن حتقيق  الراأ�سمايل، 

دون  انفاق  ن�سبة  والداعمة  الكربى  وامل�سروعات 

امل�ستوى.

يف  التنمية  خطط  بف�سل  التقرير  واع��رتف 

الب�سرية  التنمية  م�ستهدفات  من  العديد  حتقيق 

نحو  التوجه  او  ال�سكانية  الرتكيبة  بخ�سو�س 

وم�ستهدفات  العايل  التعليم  العلمية يف  الدرا�سة 

البحث العلمي.

وبني ان املعوقات االدارية متثل ابرز عمليات 

�سلبا  يوؤثر  التنمية مما  م�سروعات خطط  تنفيذ 

يف حتقيق االهداف اال�سرتاتيجية للدولة لتحقيق 

وجتاري  مايل  مركز  اىل  بالتحول  الدولة  روؤي��ة 

بحلول عام 2035.

 اإنفاق دون امل�ستوى

امل�ستوى  دون  االنفاق  ن�سبة  ان  التقرير  قال 

املاأمول الجمايل امل�سروعات وامل�سروعات الكربى 

�سجلت  حيث  لل�سيا�سات،  الداعمة  وامل�سروعات 

بني  انفاق  ن�سبة  اعلى  االوىل  ال�سنوية  اخلطة 

خطط التنمية االربع و�سلت اىل %60 وتراجعت 

ن�سبة االنفاق اىل %53 يف ال�سنة الثانية وحت�سنت 

ال�سنة  يف  تراجعت  ثم  الثالثة  ال�سنة  يف  ن�سبيا 

الثالث  ال�سنوية  اخلطط  وحققت  ال��راب��ع��ة، 

دون  ن�سبة  وهي   52% اىل  ي�سل  انفاق  متو�سط 

طموح املخطط بكثري.

 اأ�سباب الف�سل

ف�سل  ا�سباب  اهم  من  ان  التقرير  يف  جاء 

حتقيق االهداف وامل�ستهدفات الب�سرية ق�سور يف 

للخطة  واملوؤ�س�سية  الت�سريعية  املتطلبات  حتقيق 

االمنائية وكذلك املعوقات االدارية واملوؤ�س�سية التي 

متثل العقبة االكرب امام تنفيذ م�سروعات التنمية 

وتعطيل امل�سروعات يف املراحل التح�سريية.

بعد 4 �سنوات من تطبيقها .. خطة التنمية يف الكويت ف�سلت!
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جاسم السعدون يتحدث عن خطايا الحكومة وجرائمها 
الوهمية تحت عنوان :المؤامرة والعقاب

تقارير

دو�ستوف�سكي   رائ��ع��ة  ملحتوى  عالقة  ال 

»اجلرمية والعقاب« مبو�سوع املقالة، واإمنا هي 

العقاب  اأن  هو  االأول  الأمرين،  ا�ستعارة  جمرد 

رديف للجرمية وال يجوز دون ثبوتها، والثاين 

اإمنا  لو كانت �سخ�سية،  اأن اجلرمية حتى  هو 

اأواخر  ففي  العامة.  البيئة  خطايا  نتاج  هي 

كاتب  ك��اد  ع�سر،  الثامن  القرن  اأربعينات 

عقاب  اأو  �سيا�سي  حكم  بعد  يعدم  اأن  الرواية 

من�سة  على  وه��و  تخفيفه  مت  جرمية  دون 

ال�ساقة  االأ�سغال  �سنوات مع  اأربع  اإىل  االإعدام 

بغي�س  �سجن مزدحم  ق�ساها يف  �سيربيا.  يف 

و�سرب خاللها اأغوار النف�س الب�سرية املجرمة، 

الرواية.  تلك  القرن  ذلك  �ستينات  يف  و�ساغ 

املرابية  يقتل  املوهوب،  الطالب  الرواية  فبطل 

البغي�سة واأختها يف اإيحاء باأنها جرمية اإنقاذ 

اأت��اح  ال��ذي  ال��ظ��امل  املجتمع  ذل��ك  ملجتمع، 

اأعرا�س  اأن ميتلك كل �سيء، حتى  للراأ�سمايل 

ومتت�س  املرابية  تلك  لتاأتي  الب�سطاء،  النا�س 

ما تبقى لهم من فتات. ويف تلك احلقبة، ن�ساأ 

الفكر املارك�سي - مانفي�ستو احلزب ال�سيوعي 

خاطئ  توظيف  بعد  امل���ال-  راأ����س  وك��ت��اب 

اأوروبا  ثورة  اإبان  الكال�سيكية  املدر�سة  لفكر 

ال�سناعية.

وال مقاربة بني اأو�ساع رو�سيا القي�سرية قبل 

مائة وخم�سون عامًا واأو�ساع الكويت احلالية، 

ترتكب من اخلطايا  الكويتية  ولكن، احلكومة 

من  اأخرى  اأنواعًا  تفرز  خطرة  بيئة  يخلق  ما 

اجلرائم. فتحى يف رواية دو�ستوفك�سي، كانت 

وكان  مربراتها،  كانت  مهما  جرمية  هناك 

هناك عقاب مقابل اجلرمية، بدعة احلكومة 

قيامها  ثم  جرمية،  اختالق  هي  اجل��دي��دة، 

جرمية  مقابل  االأق�سى  وه��و  عقاب  بتقدير 

م�سئويل  معظم  والواقع  فاحلكومة،  وهمية. 

�سوى  هي  ما  معار�ستهم  باأن  ق��رروا  الدولة، 

خمططوها  الوطني،  االأمن  لتقوي�س  موؤامرة 

اأطرافًا خارجية، ومنفذوها خونة من الداخل. 

العاجزة  ت�سحبها احلكومات  تهمة معلبة  تلك 

من على الرف، وهي ب�ساعة رائجة يف اإقليمنا 

ولي�ست  تهمة  تظل  ذل��ك،  ورغ��م  البائ�س، 

جرمية، والقاعدة القانونية تتطلب البنية على 

املدعي حتى ت�سبح التهمة جرمية. والواقع اأن 

احلكومة تبنت موقف �سرورة توفر البيئة من 

قبل املدعي يف كل تهم الف�ساد الفاح�سة، حتى 

الثابت منها، وطلبت من كل مدعي اأن يذهب 

اإىل النيابة العامة، وبعدها، وما مل حتفظ كما 

يف حالة االإيداعات، اأمام املتهم ثالث درجات 

من التقا�سي.

يف تهمة املوؤامرة، لي�ست لدى احلكومة اأية 

بينة، لذلك تخلت عن اإدعائها ب�سرورة اللجوء 

قانون  دولة  مقولة  تنا�ست  الأنها  الق�ساء  اإىل 

ودولة موؤ�س�سات، و�سحبت ما ال يحتمل العبث، 

القيم،  معاقل  اآخ��ر  وه��و  اجلن�سية،  ملف  اأو 

حكم  من  اأعنف  �سيا�سية  اأحكامًا  واأ�سدرت 

اإلغاء  اأو  دو�ستوف�سكي«،  »فيودور  على  االإعدام 

املواطنة. لي�س ذلك فقط، واإمنا ا�ستخدمته يف 

اثنني،  االنتقام من  �سبيل  عقاب جماعي، ويف 

باالالف  واآخرون  فردًا،   60 نحو  معها  عاقبت 

يف عقاب معنوي. احلكومة، العاجزة عن بناء 

جامعة اأو مدر�سة اأو طريق اأو حمطة جماري، 

واالإ�سكان،  وال�سحة  التعليم  خربت  احلكومة 

احلكومة العاجزة عن مواجهة الف�ساد الفاح�س، 

احلكومة التي خربت كل �سيء تقريبًا، مل يتبقى 

لها �سوى قيمة املواطنة لتعبث بها. تلك القيمة 

التي تن�س د�ساتري بع�س الدول مثل كندا على 

حتريك اأ�ساطيلها من اأجل جندة مواطن، تلك 

اأ�سود  اأن يحكم متجن�س  اإىل  اأدت  التي  القيمة 

ن�سف م�سلم اأعظم دولة يف العامل - الواليات 

املتحدة االأمريكية-، وظفتها �سالحًا ت�ستخدمه 

لتجريد معار�سيها منها.

هكذا اختارت احلكومة الكويتية اأن تتوىل 

التقا�سي  ودرج��ات  واالدع���اء  املدعي  مهمة 

جرمية  اإىل  التاآمر  تهمة  حتول  واأن  الثالث، 

نافذة  اإغ��الق  �سبيل  ويف  فيها،  لب�س  ال  بائنة 

اتهام  من  لها  باأ�س  ال  االآخ��ر،  ال��راأي  لعر�س 

بتقوي�س  ترخي�سها  من  جزءًا  ميلك  مواطن 

ذلك  ورخي�س  ه�س  هو  وكم  الوطني،  االأم��ن 

من  م��واط��ن  بتجريد  ي�سرتى  ال��ذي  االأم���ن 

التعا�سي  احلكومة  اختارت  وهكذا  مواطنته. 

اجلن�سية  ملفات  من  االأل���وف  ع�سرات  عن 

اإىل  الو�سول  اأجل  من  التحقيق  ت�ستحق  التي 

اأحد  لتنتقي  االأوىل،  بالدرجة  الرا�سي  العابث 

يف  التزوير  بدعوى  عائلته  وك��ل  املعار�سني 

حقائق اال�ستحقاق للجن�سية.

ما ال تعرفه احلكومة، هو اأن اأهم مهماتها 

جرمية،  بدون  عقاب  ال  اأن  على  التاأكيد  هي 

وال جرمية بدون بينه، وعقاب حتويل املواطن 

اأن  يعني  انتقائي،  �سيا�سي  بقرار  بدون  اإىل 

الر�سد  االأدنى من  بدون احلد  باتت  احلكومة 

وجاز احلجز عليها.

جا�سم خالد ال�سعدون

5 اأغ�سط�س 2014
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الرائعة  ب�سورها  والتعاون  التكافل  روح  برزت 

االيثار  وا�سحى  الغا�سم،  ال�سدامي  العدوان  اثناء 

للكويتيني  �سعارا  والت�سحية  الفداء  وا�سبح  رمزا 

الذين توحدوا على قلب واحد وق�سية واحدة عنوانها 

»عودة الكويت احلرة«.

ال�سفحة  هذه  يف  ن�ستعيد  االط��ار،  هذا  �سمن 

ع�سام  للدكتور  واجنازات«  تاريخ  »التكافل..  كتاب 

اللجنة  امل�ساعد يف  العام  االمني  الفليج  عبداللطيف 

ال�سريعة  احكام  تطبيق  ا�ستكمال  على  للعمل  العليا 

للجان  البارز  ال��دور  فيه  عر�س  وال��ذي  اال�سالمية 

التكافل يف التخفيف من معاناة املواطنني واحلفاظ 

على وحدة ال�سف وتثبيت النا�س يف ار�سهم ور�سم 

م�ستقبل بناء كويت الغد.

املقاومة  حركة  ت�سكيل  الكتاب  عر�س  كما 

ال�سعبية ورعاية ا�سر اال�سرى بعد ذلك عرب �سندوق 

باال�سافة  واال�سرى،  ال�سهداء  ا�سر  لرعاية  التكافل 

اال�سرى  بتحرير  للمطالبة  احلرية  قافلة  لت�سيري 

واملرتهنني.

حركة املرابطون

لقد كان للحدث االليم الذي حل بالكويت يف 2 

الكويتي  ال�سعب  على  ال�سدمة  وقع   1990 اغ�سط�س 

بني  ما  الوقت  من  لفرتة  النا�س  ذهل  وقد  باأ�سره، 

م�سدق ومكذب، فكان لهذا الذهول اثره على ان�سغال 

وخدمات  بقائهم  و�سروريات  اعمالهم  عن  النا�س 

من  جمموعة  وتعاىل  تبارك  اهلل  فوفق  مناطقهم، 

اهل الكويت وهم د.خالد املذكور ود.عجيل الن�سمي 

ود.جا�سم مهلهل اليا�سني واللواء خالد بودي وعي�سى 

ماجد ال�ساهني اىل املبادرة وااللتفاف يف ظهر ذلك 

اليوم للتباحث يف كيفية مواجهة هذا احلدث، فكان 

املقاومة  جماميع  من  جمموعة  ت�سكيل  على  االتفاق 

حتت ا�سم »حركة املرابطني«.

جلان التكافل الجتماعي

املدين  اجلناح  االجتماعي  التكافل  جلان  تعترب 

حلركة املرابطني، وتنق�سم اللجان اإىل �سبعة اأق�سام، 

الفرتة  تلك  خ��الل  واأعماله  اأن�سطته  ق�سم  ولكل 

اأن  وللقارئ  الكويتي،  املجتمع  تاريخ  من  احلرجة 

يتاأمل مدى ج�سامة العمل وخطورته الأن التعامل مع 

جدا،  و�سعب  غريب  )املحتل(  الب�سر  من  النوع  هذا 

معنى،  للرحمة  وال  طريقا  لالإن�سانية  يعرف  ال  فهو 

وكانت كل عملية وكل خطوة تثري اأع�سابه وا�سمئزازه 

الأنه ال يعرف اإال احلقد والدم، وكان كل عمل مبنزلة 

مقاومة لالحتالل، نعم قد ال تكون مقاومة م�سلحة اأو 

ع�سكرية، ولكنها مقاومة �سد االحتالل ومقاومة من 

اأجل البقاء واحلفاظ على االأر�س.

لالعتقال  ال�سباب  م��ن  العديد  تعر�س  وق��د 

ب�سبب عملهم يف اجلمعيات التعاونية وتوزيع االأموال 

والنف�سي،  اجل�سدي  التعذيب  واأ�سابهم  وخالفه، 

وهناك من ا�سر وهناك من ا�ست�سهد.

جلان  واإجن��ازات  اأعمال  واأهم  اأبرز  يلي  وفيما 

التكافل االجتماعي التي عر�سها الفليج يف كتابه:

اجلمعيات التعاونية

كما عر�س الكتاب الدور الذي لعبته اجلمعيات 

مبعناها  الكويتية  املقاومة  م�ساندة  يف  التعاونية 

من  العديد  واملقيمني  لالأهايل  قدمت  حيث  الوا�سع 

من  الرغم  على  ال�سلع  من  الكثري  ووفرت  اخلدمات 

ق�سوة و�سيطرة املحتل الغا�سم، ونظرا ملغادرة اغلب 

رأي وقضية

�سباب الكويت كان لهم 
دور بارز يف تدعيم 

العمل التكافلي

ضمن كتاب »التكافل.. تاريخ وإنجازات« للزميل عصام الفليج

لجان التكافل.. 
قلب المقاومة النابض ونموذج اإليثار والتفاني
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قامت  التعاونية،  اجلمعيات  من  كثري  يف  العاملني 

جلان التكافل بتوجيه الدعوة ل�سباب املناطق ال�سكنية 

للتطوع الإدارة �سوؤون اجلمعيات بالتعاون مع جمال�س 

جديدة  اإدارات  جمال�س  وبتاأ�سي�س  االأ�سلية  اإداراتها 

ال�سباب  اثبت  وقد  امل�سافرين،  االأع�ساء  عن  بدال 

الكويتي ا�سالته وكفاءته من خالل االأعمال املتنوعة 

املركزية  واالأ�سواق  اجلمعيات  الإدارة  بها  قام  التي 

واملطاعم  واملخابز  واللحوم  كاخل�سراوات  وفروعها 

للتوزيع  كان  كما   ، والتموين..  ال�سيارات  وخدمات 

املنظم وال�سريع ملواد التموين االأثر الكبري يف تاأمني 

�سموده  يف  �ساهم  مما  لل�سعب،  ال�سرورية  ال�سلع 

ورباطه يف ار�س الكويت امام االحتالل الغا�سم الذي 

النا�س  ح�سول  ملنع  والتع�سف  الت�سييق  مرارا  حاول 

على اأقواتهم، امال يف ارغامهم على ترك البالد.

اأنه  التعاونية  للجمعيات  ليعلن  االحتالل  وجاء 

توزيع  مبنع   1991/1/2 تاريخ  من  ابتداء  �سيقوم 

على  �سغطا  وذلك  العراقية،  بالبطاقة  اإال  التموين 

ال�سعب الكويتي الإ�سدار اجلن�سيات العراقية، فقامت 

التكافل  جل��ان  مع  بالتعاون  التعاونية  اجلمعيات 

البيوت  معظم  على  �سريع  ب�سكل  التموين  بتوزيع 

الكويتية بحيث مت اإخالء جميع خمازن التموين لدى 

اجلمعيات ومعظم التجار قبل املوعد املحدد من قبل 

املحتل لو�سع يده عليها.

عملية  وتنظيم  بتوفري  اجلمعيات  اهتمت  وقد 

توزيع ا�سطوانات الغاز للمرابطني، كما �سعت لتوفري 

ا�سطوانات مكافحة احلرائق )مطفاأة حريق( يف كل 

منطقة تقريبا.

 � االأه��ايل  تزويد  على  اجلمعيات  حر�ست  كما 

اأ�سحاب الظروف اخلا�سة � مبا يحتاجونه من مواد 

اأولية وغذائية وا�ستهالكية مثل كبار ال�سن واملر�سى 

معظم  متويل  مت  وقد  احلاجة،  واأ�سحاب  والن�ساء 

االأ�سر املحتاجة وذوي الظروف اخلا�سة مبا يكفيهم 

من حاجيات ملدد تقارب االأربعة �سهور.

الع�سيان املدين

املواطنني  التكافل  جلان  دع��وة  الكتاب  واأب��رز 

وممار�سة  اعمالهم  اىل  التوجه  عدم  اىل  واملقيمني 

من  وي�ستثنى  العراقي،  لالحتالل  املدين  الع�سيان 

ذلك االأعمال االإن�سانية كاالأطباء ومعاونيهم واملطافئ 

واالإ�سعاف والكهرباء واملاء والنفط وم�ستقاته.

اإي��ذاء  يف  التفنن  اإىل  البعثية  االإدارة  فعمدت 

ير�سخ  لعله  عليه  والت�سييق  نف�سيا  الكويتي  املواطن 

ذلك  ومتثل  املدين  الع�سيان  عن  ويتوقف  ملطالبهم 

باالآتي:

الكويتية  النقدية  ب���االأوراق  التعامل  اإلغاء  اأ- 

وحما�سبة كل من يحملها ولي�س التعامل بها فح�سب.. 

العراقي  بالدينار  التعامل  واإل��زام  وم�سادرتها،  بل 

بالقيمة نف�سها للدينار الكويتي )يف ذلك الوقت كان 

اي  عراقية،  دنانري  ع�سرة  ي�ساوي  الكويتي  الدينار 

الدينار العراقي ي�ساوي 100 فل�س فقط على اأح�سن 

تقدير(.

اأرق��ام  ل��وح��ات  تغيري  على  النا�س  اإج��ب��ار   -

الوقود  على  يح�سل  لن  حيث  الكويتية،  ال�سيارات 

)البنزين( اإال ال�سيارة التي حتمل لوحة عراقية، كما 

�ستتعر�س ال�سيارة للم�سادرة.

جن�سيته  بتغيري  الكويتي  املواطن  مطالبة  ج- 

واأوراقه الر�سمية والعملية اإىل اأخرى عراقية.

ال�سغوط  و�سائل  من  العديد  اىل  باالإ�سافة 

االأخرى التي ميار�سها النظام البعثي، وكل ذلك من 

املرابطني  من  �سكليا  ولو  تاأييد  على  احل�سول  اأجل 

اأو  ال�سغوط  لتلك  باال�ست�سالم  العراقي  للنظام 

اخلروج من ار�س الكويت.

ال�سغوط  تلك  ملواجهة  التكافل  دور جلان  وكان 

على  النا�س  حث  يف  والفعل  بالقول  متمثال  النف�سية 

منها  االنزعاج  وعدم  القرارات  لتلك  االمتثال  عدم 

وامل�سابرة على الع�سيان املدين.

اإبراز دور الديوانية

على  املحافظة  على  التكافل  جل��ان  عملت 

منتدى  متثل  والتي  الكويتية،  الديوانيات  ا�ستمرارية 

والعمل  املختلفة،  اأمورهم  وبحث  النا�س،  اللتقاء 

املحتل  ي�سببها  التي  للم�ساكل  حلول  اإيجاد  على 

وال�سعوبات التي كان يفر�سها. وكان ال�سحاب تلك 

حركة املرابطون كان لها دور 
بارز يف خدمة املجتمع اأثناء 

الغزو العراقي

د. ع�سام الفليج
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الديوانيات م�ساهمة طيبة يف اأداء الديوانيات لدورها 

اإبان االحتالل، وكان التجمع يف الديوانيات واالأحياء 

كان  التي  واالجتماعية  النف�سية  العزلة  لطوق  ك�سرا 

يفر�سها العدو.

حترير الأحداث

اليومية  االح����داث  حت��ري��ر  هيئة  لعبت  لقد 

)Daily Events Editorial( � والتي عرفت 

االحداث  كل  توثيق  يف   � اخت�سارا   )DEED( ب� 

متخ�س�سة  نخبة  اأيدي  على  يوميا  املهمة  والق�سايا 

من الكويتيني وبا�ستخدام اأجهزة احلا�سب االآيل، وقد 

اأر�سلت الهيئة تقارير مف�سلة عن كثري من االأحداث 

والتطورات داخل اأر�س الكويت لل�سلطة ال�سرعية يف 

الطائف، باالإ�سافة اإىل تزويد املعلومات التي كان لها 

الدويل  املجتمع  يف  القرار  �سناع  و�سع  يف  جيد  دور 

على ال�سورة احلقيقية ملا يدور يف الداخل بعيدا عن 

اأجهزة االإعالم التي مل ي�سمح لها بالدخول.

ومن اأبرز التقارير التي اأعدت واأر�سلت للخارج 

قبل بداية احلرب اجلوية.. تقرير حول »و�سع املراأة 

يف املعتقالت العراقية يف الكويت«.

ومن �سمن الذين اأر�سلت لهم التقارير الرئي�س 

الفرن�سي  والرئي�س  بو�س  جورج  ال�سابق  االأمريكي 

ال�سابق فران�سوا ميتريان ورئي�سة الوزراء الربيطانية 

االأ�سرطة  الأحد  كان  وقد  تات�سر،  مارغريت  ال�سابقة 

الذين  االأج��ان��ب  من  الثنني  الهيئة  �سجلتها  التي 

بثه  مت  والذي  اخفائهما  يف  التكافل  جلان  �ساعدت 

ال�سناعية  باالأقمار  االت�سال  جهاز  عرب  مبا�سرة 

اأكرب االثر يف اقناع ع�سوين من الكونغر�س االمريكي 

راأيهما  تغري  وبالتايل  الداخل،  يف  يدور  ما  بحقيقة 

ل�سالح الكويت يف مناق�سات الكونغر�س.

تلك  هي  تن�سى  ال  التي  االخ��رى  اجلوانب  ومن 

الهيئة خالل احلرب اجلوية  وفرتها  التي  املعلومات 

مواقع  بتحديد  وذل��ك  للحلفاء،  احلربية  للقيادة 

حتديد  معها  �سهل  مما  العراقية،  واالرت��ال  اجلنود 

االأهداف.

اإدارة املخابز الكويتية

من  االآالف  خ��روج  بعد  وا�سحا  ب��رز  التكافل 

العمالة الوافدة من الكويت، ول�سرورة ا�ستمرار العمل 

االأماكن احليوية واحلياتية كاملخابز..  خ�سو�سا يف 

مت تدريب ال�سباب الكويتي للعمل يف املخابز الكويتية 

وقد  الكويتية،  واملخابز  املطاحن  ل�سركة  التابعة 

عليها  اال�ستيالء  من  املحتل  منع  يف  ذل��ك  �ساهم 

عليها  ا�ستولت  حيث  1991/1/16م،  يوم  اىل  وذلك 

قوات االحتالل وحجبت 80% من االإنتاج عن النا�س 

واأحدثت اأزمة يف اخلبز منذ ذلك التاريخ.

بحنكتهم  ال��ت��ك��اف��ل  جل���ان  ���س��ب��اب  اأن  اإال 

ا�ستطاعوا توفري الكمية الكافية والالزمة من اخلبز 

للمرابطني.

اإدارة �سوؤون امل�ساجد

ملا كان كثري من االئمة واملوؤذنني واملالحظني قد 

تركوا البالد، قامت جلان التكافل بانتداب ال�سباب 

اأن�سطة  نظمت  كما  امل��ه��ام،  ه��ذه  لت�سلم  املتطوع 

اجتماعية يف امل�ساجد �ساعدت على تثبيت النا�س 

فكانت  االأخرية،  اجلمعة  قبل  الوطن  اأر�س  على 

للنا�س  معني  خري  اجلماعية  الليل  قيام  �سلوات 

والفطور  ال�سيام  وكان  املحنة،  يف  ال�سرب  على 

النا�س  امل�سجد خري موؤن�س لوح�سة  اجلماعي يف 

يف هذه الظروف.

توجيه  يف  اعالميا  دورا  امل�سجد  اأدى  كما 

واالخبار،  باالنباء  النا�س  وتبليغ  االر���س��ادات 

االخبار  بنقل  اال�ساعات  حماربة  اىل  ا�سافة 

املوثوقة اأوال باأول، ون�ستطيع اأن نقول ان امل�سجد 

بداية  منذ  الدولة  اأجهزة  من  كثري  حمل  حل 

االحتالل مثل وزارات االأوقاف واالإعالم والتجارة 

)التموين( وال�سحة )االأطباء واالأدوية( وال�سوؤون 

)امل�ساعدات(.. الخ.

ولعل اأبرز االأ�سباب التي جعلت للم�سجد تلك 

االأهمية هو جلوء النا�س اليه كمالذ اإمياين طلبا 

لال�ستقرار النف�سي لهول احلدث وق�سوته، فكانت 

تلك التجمعات فر�سة مواتية لقيام امل�سجد بعدة 

مهام.

امل�ساجد  اىل  الكبرية  االندفاعية  ان  كما 

مهامهم  �سمن  ي�سعون  االحتالل  جنود  جعلت 

قبل الهروب واالنحدار اعتقال اأكرب عدد ممكن 

اجلمعة  �سالة  بعد  امل�ساجد  من  ال�سباب  من 

االأخرية قبل التحرير.

اإدارة �سوؤون النظافة

كما نظمت جلنة التكافل عملية النظافة يف 

�سيارات  ت�سلم  مت  حيث  الكويت  مناطق  خمتلف 

وت�سليمها  فيها  العاملني  مغادرة  بعد  البلدية 

ال�سكنية،  املناطق  يف  املتطوع  الكويتي  لل�سباب 

القمامة  من  املناطق  بتنظيف  ال�سباب  وق��ام 

ا�ستولت  حتى  وجيد  منتظم  ب�سكل  والف�سالت 

فقامت  البلدية،  �سيارات  على  االحتالل  �سلطات 

املناطق  بع�س  يف  �ساحات  بتخ�سي�س  اللجان 

ال�سكنية، ليقوم االأهايل باإلقاء قماماتهم فيها، وتقوم 

اللجان بتنظيفها ب�سكل منتظم بوا�سطة اجلرافات.

كانت  البلدية  �سيارات  على  اال�ستيالء  وعملية 

فقد  نف�سه،  الوقت  يف  وا�ستفزازية  طريفة  بطريقة 

اأر�سل النظام العراقي �سائقني وعمال نظافة اىل مقر 

البلدية يف اأغلب مناطق الكويت، وت�سلموا ال�سيارات 

ثم  فقط  يومني  بالتنظيف  وقاموا  ر�سمي،  بقرار 

رأي وقضية
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اختفى العمال و�سيارات النظافة معا!

على  امل��ح��اف��ظ��ة  ال�����س��ب��اب  بع�س  وا���س��ت��ط��اع 

حتى  بتعطيلها  اأو  باإخفائها  اإم��ا  ال�سيارات  بع�س 

عملية  ا�ستئناف  لل�سباب  وليت�سنى  ي�سادروها،  ال 

اأقل وجهد م�ساعف، ف�سال عن  ب�سيارات  التنظيف 

طريقة التجميع يف ال�ساحات.

وللحق نقول ان ال�سباب الذين عملوا يف النظافة 

كانوا جماهدين حقا ملا يف هذا العمل من �سرب وجلد 

عن  ف�سال  املوؤذية،  واملناظر  الكريهة  الروائح  على 

املخاطر التي قد ت�سيبهم نتيجة اإلقاء بع�س االأ�سلحة 

والذخائر احلية يف القمامة، وب�سغط اآلة التجميع يف 

�سيارة البلدية قد تنفجر وتخرج منها �سظايا!

الأمن واحلرا�سة

ب�سبب  لالأمن  تفتقر  ال�سكنية  املناطق  كانت 

التي كان ميار�سها جنود  للمنازل  املعتادة  ال�سرقات 

معظم  يف  التكافل  جلان  نظمت  ولهذا  االحتالل، 

املناطق ال�سكنية دوريات اأمن بداأت يف �سهر اأغ�سط�س 

1990 ثم بعد الت�سييق من قبل املحتل قامت اللجان 

�سكني،  حي  كل  يف  احلرا�سة  ديوانيات  فكرة  بطرح 

من  نوع  اإعطاء  يف  بعيد  حد  اىل  الفكرة  وجنحت 

االأمن لالأحياء ال�سكنية، واحلد ن�سبيا من ال�سرقات 

للمنازل التي غادرها اأهلها.

االأهايل  يزودون  االأمن  على  القائمون  كان  كما 

ح�سولها  واملتوقع  حت�سل  التي  واملعلومات  باالأخبار 

اأوال باأول كعمليات التفتي�س املفاجئة للمناطق، حيث 

نفو�س  يف  الريبة  يثري  ما  كل  الإخفاء  اجلميع  يخرب 

اجلنود ل�سكهم يف كل �سيء، وتوفري االأطعمة.. لهم!

اللجنة الطبية

مبا  االأه��ايل  تزويد  على  اللجنة  هذه  حر�ست 

والعناية  االأولية  االإ�سعافات  ل��وازم  من  يحتاجونه 

االأدوية يف  تخزين  وذلك عن طريق  املمكنة  الطبية 

املنازل خا�سة يف االأيام االأخرية من فرتة االحتالل، 

والقطع  املناطق  يف  االأط��ب��اء  حل�سر  �سعت  كما 

واالأحياء للطوارئ.

اإ�سدار ن�سرة »املرابطون«

النا�س  التي مت من خاللها توجيه  الن�سرة  وهي 

لل�سرب يف املحنة والثبات يف الوطن ومقاومة االحتالل 

وذلك خالل الفرتة من 10 اأغ�سط�س اىل 15 �سبتمرب 

1990م، وكانت ت�سدر وتعلق يف امل�ساجد، وقد �سددت 

ال�سلطات العراقية من مالحقتها لهذه الن�سرة ومنع 

تعليقها يف امل�ساجد، فقامت جلان التكافل باإر�سالها 

يف  منتظم  ب�سكل  بال�سدور  ا�ستمرت  حيث  للخارج 

لندن على �سورة »جريدة املرابطون«.

اإيواء االأجانب واإخفاوؤهم

عن  بالبحث  االح��ت��الل  �سلطات  لقيام  نظرا 

قامت  كرهائن،  وا�ستخدامهم  العتقالهم  االأجانب 

االأجانب  باإخفاء   � امل�ستطاع  قدر  التكافل،  جلان 

واإيوائهم بعيدا عن عيون املحتلني وذلك حتى يتي�سر 

خروجهم من الكويت اأو حفظهم حتى التحرير.

وقد قام �سباب التكافل بت�سجيل نداءات باأ�سماء 

واأ�سوات االأجانب على اأ�سرطة كا�سيت، واأر�سلت اىل 

رئي�س الواليات املتحدة االأمريكية عندما زار اململكة 

العربية ال�سعودية.

اإدارة جمعية الهالل االأحمر الكويتي

كما قامت جلان التكافل بالتن�سيق مع القائمني 

وت�سغيل  بت�سلم  الكويتي  االأحمر  الهالل  جمعية  على 

جميع املرافق ومعدات اجلمعية، ومت ت�سكيل جمل�س 

وع�سوية  الزميع،  د.ع��ل��ي  برئا�سة  جديد  اإدارة 

بهبهاين،  د.اب��راه��ي��م  ال�سميط،  د.عبدالرحمن 

العجيل،  عبدالقادر  املحيالن،  د.عبدالرحمن 

واأحمد  الن�سف،  د.ي��و���س��ف  جعفر،  عبدالكرمي 

الفالح.

الكويتي  ومت ت�سلم مبنى جمعية الهالل االأحمر 

ثالثة  وبعد   1990/8/11 يوم  يف  بال�سويخ  الرئي�سي 

من  بالقرب  الهالل  مبنى  اىل  االنتقال  مت  اأي��ام 

م�ست�سفى مبارك، وذلك بعد اجتماع جمل�س االإدارة 

واقرار ذلك خلطورة موقع املبنى الرئي�سي لقربه من 

املن�ساآت الع�سكرية.

خالل  االأحمر  الهالل  جمعية  ن�ساط  �سمل  وقد 

فرتة الغزو ما يلي:

٭ امل�ساعدة يف نقل املر�سى واجلرحى.

٭ متوين امل�ست�سفيات.

من  تتطلب  التي  االأخ���رى  امل��راف��ق  متوين  ٭ 

 � )الكهرباء  ال�ساعات  نظام  على  العمل  موظفيها 

النفط � االطفاء.. الخ(.

االجتماعية  الرعاية  دور  �سوؤون  على  القيام  ٭ 

من العجزة واملعاقني واالأيتام.

٭ العناية باجلثث وتويل دفنها.

٭ تنظيم دورات ا�سعافية ومتري�سية.

٭ نقل االأدوية من واإىل امل�ست�سفيات.

ماليا  املرابطني  من  املحتاجني  م�ساعدة  ٭ 

اأعمال  على  عالوة  الغذائي،  بالتموين  وتزويدهم 

اأخرى متفرقة.

دور بارز للجان التكافل 
يف التخفيف من معاناة 

املواطنني واحلفاظ على 
وحدة ال�سف
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موجود  والباطل  واحلق  وال�سر  اخلري  �سراع  ان 

بهذا العامل من قبل ومن بعد ، وكم حر�س الباطل على 

هزمية احلق ودحره وجتفيف منابعه وت�سويهه، ولكن 

يف نهاية املطاف فاإن احلق هو املنت�سر والغالب باأمر 

اهلل تعاىل واأهل الباطل يف هذا الزمان خا�سة بالكويت 

اال�سالمي  التيار  لتدمري  الكبري  احلر�س  من  لديهم 

وفكره بكل ما ملكوا من قوة الل�سان والقلم واملال، وقد 

اىل  لال�سالميني  والكراهية  احلقد  كاأ�س  من  �سربوا 

ال�سواب  اأفقدهم  الذي  احلاد  وال�سكر  الثمالة  درجة 

وجعلهم من تخبط اىل تخبط .

الباطل  اأهل  لها  يهدف  التي  االأه��داف  اكرب  من 

جمعية  باإغالق  واملطالبة  وت�سويه  حماربة  الكويت  يف 

املاجنة  العلمانية  غ��الة  من  االجتماعي   اال�سالح 

ومن  البالد  يف  الف�ساد  اطراف  ومرتزقة  وجمرميها 

وفكره  لال�سالم  دول عدوة  الوطن من  اطراف خارج 

جوانبه  بكل  اال�سالم  ب�سمولية  يوؤمن  ال��ذي  ال�سليم 

دول  من  او  وال�سرقي  الغربي  الكفر  دول  من  �سواء 

وتريد  له  االق�ساء  انت�سابها لال�سالم ومتار�س  تدعي 

اخماده  او  فعلت  اخراجه  ارادت  كلما  مهذبا  ا�سالما 

اجلهات  اك��رب  من  االجتماعي  اال���س��الح  وجمعية   ،

تاريخيا  اأقدمها  وم��ن  الكويت  دول��ة  يف  اال�سالمية 

امتداد جلمعية  التاأ�سي�س  بقياداتها يف  �سك  بال  وهي 

االر�ساد اال�سالمي يف اخلم�سينيات ، ويف كل فرتة يتم 

او  اجلمعية  اغالق  على  والتحري�سات  اال�ساعات  بث 

ق�سية  لرفع  اأحدهم  ذهب  بل  ا�سعافها!  او  حتجيمها 

ال�سيا�سة  يف  الدخول  ب�سبب  الإغالقها  اجلمعية  على 

كما يدعي وترك كل اجلمعيات التي تدخلت بال�سيا�سة 

ومنها جمعية تياره ! ليتبني لنا اأن هوؤالء القوم الذين 

ذكرناهم ال يرفعون راية من اجل انت�سار حلق وحماربة 

من  جمموعة  على  مبنية  عندهم  االأم��ور  ولكن  باطل 

الكرباء  ار�ساء  يف  والهوى  النف�سية  والعقد  االأحقاد 

اجلمعية  وادوار  افكار  تزعجهم  الذين  واالأع��ي��ان 

ومنت�سبيها باملجتمع!، وموؤخرا بعد االأحداث ال�سيا�سية 

وال�سرقات  الف�ساد  حول  ب�سبهات  املتعلقة  االأخ��رية 

وخيانة الدولة ونظام احلكم حر�ست اطراف الف�ساد 

املنزعجة من اثارة هذه الق�سايا على جمعية اال�سالح 

ب�سفتها احد اطراف التحري�س والتخريب واالنقالب 

على دولة املوؤ�س�سات ! وال اعلم كيف ادخلوا هذه التهمة 

على جمعية اال�سالح وباالأ�سا�س كيف تو�سلوا اىل هذه 

النتيجة ا�سا�سا ان االأحداث االأخرية هدفها هز كيان 

الدولة وهم باالأ�سا�س يقومون مبحاربة هز كيان الدولة 

فاأنظر كيف يقوم اأهل الباطل بقلب االأمور ! ، وان عملنا 

بهذه التهمة الباطلة ماهي عالقة جمعية نفع عام بهذه 

االأحداث ال�سيا�سية فهي مل تدعو الأي حترك �سيا�سي 

مطلقا من) ندوات او م�سريات او اعت�سامات..( وكل 

ما يف االأمر ان احلركة الد�ستورية اال�سالمية ت�سارك 

يف احلراك ال�سيا�سي ومع العلم انها موؤخرا انف�سلت 

كتيار دعوي عن تيار اجلمعية مع انهما يحمالن ذات 

الفكر الدعوي وبع�س االأفراد يعمل باحلركة واجلمعية 

والعك�س  اجلمعية  دون  احلركة  يف  يعمل  وبع�سهم 

تلزم  ال  اال�سالمية  الد�ستورية  احلركة  ان  واخلال�سة 

وهذا  ميداين  �سيا�سي  حترك  باأي  اال�سالح  جمعية 

االأمر لن ي�سدقه البع�س ولكن ت�سديقهم اليقف علينا 

فقط فنحن علينا البيان للحقيقة واذا مل يقتنعوا فهم 

اأنف�سنا،  ُنلزم بتكذيب  غري ملزمني باالقتناع ونحن ال 

وجمعية اال�سالح التي يراد اغالقها من بع�س )املالأ( 

هي:

- من اأكرب اجلهات التي اهتمت مبحاربة الف�ساد 

واالخالق ال�سيئة واهتمت بالدعوة للف�سيلة .

ال�سحوة  يف  الف�سل  لها  التي  اجلهات  من   -

اال�سالمية وانت�سار احلجاب وابراز امل�ساجد وريادتها

ال�سرعي من ي�سار  العلم  - اخرجت خرية رجال 

مثل  فقط  الكويت  ولي�ست  كله  اال�سالمي  بالعامل  لهم 

وال�سيخ  زكي  عي�سى  وال�سيخ  الن�سمي  عجيل  ال�سيخ 

خالد املذكور وال�سيخ جا�سم مهلهل اليا�سني

امثال  تعاىل  اهلل  اىل  الدعاة  خرية  اخرجت   -

وال�سيخ  ال�سند  يو�سف  وال�سيخ  القطان  احمد  ال�سيخ 

طاي�س اجلميلي وال�سيخ احمد الدبو�س وغريهم

عبداحلميد  ال�سيخ  وهو  رموزها  احد  ت�سدى   -

بيت  كل  يف  معروف  دور  وله  املخدرات  الآفة  الباليل 

بالكويت .

وهي  باال�سالم  التعريف  جلنة  وق��ادوا  عملوا   -

جنمة يف �سماء الكويت والعامل اال�سالمي

- ت�سدى احد رموزها وهو ال�سيخ م�ساعد مندين 

مل�ساعدة ال�سجناء الذين تورطوا باالزمات املالية

- �ساهمت بقوة يف ن�سر حلقات القراآن ومراكزها 

وا�سبح العديد من �سباب اجلمعية ومنت�سبيها متميزًا 

باملجال القراآين والعلم ال�سرعي

اال�سالمي  االقت�ساد  اجلمعية  ابناء  ا�س�س   -

حتى  فيه  ومت��ي��زوا  ودر���س��وه  فكره  ون�سروا  بالبالد 

االقت�ساد  اىل  تتحول  املوؤ�س�سات  من  الكثري  ا�سبحت 

اال�سالمي .

بت�سريع  باجلمعية  تكونت  التي  الرموز  قامت   -

ا�سالمية  اطراف  مع  واملحافظة  اال�سالمية  القوانني 

منع   - االختالط   - ال�سخ�سية  )االح��وال  مثل  اخرى 

اخلمور - بيت الزكاة ....(

الرموز  العديد من  - حافظت وخرجت اجلمعية 

باملجتمع اىل ان ا�سبحوا رموزًا حتمل الفكر اال�سالمي 

والهند�سة  بالطب  املجاالت  من  بالعديد  املحافظ 

وباتوا من  والرتبية وغري ذلك  النف�س  وعلم  والقانون 

 )جمعية اإلصالح(..
غير قابلة للمساومة! 

حممد املطر

مقاالت
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اميز اهل تخ�س�سهم

- يعترب ابناء اجلمعية من اكرب ورمبا اكرب 

رواد جمال التدريب االداري والقيادي واملهاري 

بالكويت ورمبا بالعامل العربي

االحتالل  وق��ت  اجلمعية  �سباب  ا�س�س   -

ولهم  الكويت  مناطق  بكل  التكافل  جلان   1990

تاأ�سي�س  وكذلك  جاحد  اال  ينكره  ال  عظيم  دور 

حركة املرابطون

العم عبداهلل  وقتها  رئي�س اجلمعية  قام   -

الغزو يف موؤمتر  ريادي وقت  بدور  املطوع  العلي 

جدة بتوفيق االآراء بني ال�سلطة واملعار�سة.

- قام �سباب اجلمعية بدور ريادي يف ق�سية 

توعية العامل اال�سالمي والدويل بق�سية الكويت 

وغري  واالم���ارات  امريكا  بريطانيا  يف  بالغزو 

ذلك.

منارات  م��ن  م��ن��ارة  اال���س��الح  جمعية   -

�سهادات  على  وح�سلت  بالعامل  اخلريي  العمل 

ارقى  من  اخل��ريي  بالعمل  والتميز  ال�سفافية 

املنظمات ومل يوؤخذ عنها مثلب واحد مهما روج 

عك�س هذا بع�س االدعياء

ان احلديث عن جمعية اال�سالح ودورها اأمر 

كبري ال تغطيه كلمات او مقاالت او كتب وان من 

لل�سعب  لبيانها  االمور  املعيب احلديث عن هذه 

معامل  من  معلم  اال�سالح  فجمعية   ، الكويتي 

اال�سالمي  العامل  ي�سهد  رمبا   ! حقيقة  الكويت 

بالكويت  ال�سلطة  وحتى  وريادتها  اجلمعية  دور 

وقياداتها  اجلمعية  رجال  قدر  وتعلم  هذا  تعلم 

، وطرح ق�سية االغالق للم�ساومة �سواء بتنفيذه 

او عدمه كله اأمر م�سني ومعيب فاال�سل ان هذا 

فهل  والرد  واالخذ  للنقا�س  قابل  غري  املو�سوع 

هناك وطن يقطع جزء منه له تاريخه لع�سرات 

ال�سنني وله رجاله ون�ساوؤه الذين يعرفهم املجتمع 

ويعرف  قبائلهم وعوائلهم!، وان ح�سل لو �سمح 

اهلل اغالق اجلمعية فاإننا امام امر ح�سن اي�سًا 

وخري نعرف به قدر اجلمعية يف املجتمع ويعرف 

قرار  اي  يف  �ساهموا  الذين  هم  من  ال�سعب 

ال�ساقطني  هوؤالء  نعرف  عليها فنحن  حتري�سي 

ولكن من املهم ان يعرفهم املجتمع.

اختالط المفاهيم 
حرية  معنى  الالآن  حتى  ي�ستوعب  مل  الكويت  يف  البع�س  ان  يبدو 

راأي  ي�سدر  ان  ي�ستنكر  فتجده  ال�سيا�سية،  التنظيمات  داخل  التفكري 

�سخ�سي خمالف للتوجه العام!

يف مقالتي االخرية ب� القب�س، ذكرت راأيا حول امل�سريات واأكدت انه 

راأي »�سخ�سي«، وثارت ثائرة بع�س املحبني وبع�س اخل�سوم، وللحقيقة 

البد من تو�سيح معلومة مل يتعود عليها خ�سومنا الليرباليون، وهي اننا 

جيدا  اليها  ون�ستمع  ونتحملها  االجتهادية  االآراء  كل  نتقبل  احلركة  يف 

ونقدر حر�س ا�سحابها على تنوع االفكار للو�سول اىل ا�سلمها وا�سلحها، 

لذلك  واحرتامه!  فيه  االلتزام  اجلميع  فعلى  راأي��ا  نقرر  عندما  لكن 

جتدين �ساركت يف معظم امل�سريات احرتاما والتزاما بالراأي اجلماعي، 

لكن هذا ال مينع ان تكون يل وجهة نظر يف جدوى هذا العمل وايجابيته! 

حرية الراأي هذه لن يفهمها خ�سومنا النهم مل يتعودوا اال على التوجيهات التي تاأتي لهم ONE WAY..! بينما 

نحن يف احلركة فللراأي االآخر م�ساحة، ولعل هذا ما يف�سر تغريدة االخ د. حمد املطر عندما ذكر ان مقال الدويله ال 

ميثلني، وقد �سدق يف كالمه، فهو راأي ال ميثل اال كاتبه! لذلك مل يكن هناك داع لالن�سغال مبقال وردت فيه افكار 

خمالفة للتوجه العام دام ان حرية الراأي يف احلركة مكفولة، كما االن�سباط وااللتزام بالقرار مطلوب �سواًء ب�سواء! 

كما اأمتنى من االخوة يف احلراك عدم االنزعاج من انتقاد اآليات احلراك وادواته، دام ان النقد للتقومي والت�سويب 

ولي�س للتخوين والت�سكيك كما يفعل خ�سوم احلراك! وال اظن اأحدا ي�سكك يف اجنازات احلراك، خا�سة كتلة االغلبية 

يف املحافظة على التفاعل ال�سعبي للمحافظة على املكت�سبات الد�ستورية.

يف املقالة املذكورة تكلمت عن نية احلكومة تطبيق قانون اجلن�سية ل�سحب جنا�سي بع�س املخالفني لها �سيا�سيا، 

�سحب  وؤيد 
ُ
اأ انني  كالمي  من  البع�س  فهم  كيف  اعرف  وال  االنتقائية،  هذه  وعلى  اخلطوة  هذه  على  اعرت�ست  وقد 

اجلنا�سي؟ مع ان كالمي كان وا�سحا، واملثال الذي �سربته كان او�سح، حيث ان �سخ�سًا كلنا نعرفه ونعرف تاريخه 

واخالقياته التي جاء بها من موطنه اال�سلي ال ينطبق عليه قانون اجلن�سية، ومع هذا وبداًل من ان ت�سحب جن�سيته 

نائبا ميثل توجه احلكومة بخريها و�سرها! وهذا يجعلني ارف�س هذه االنتقائية يف  باالنتخابات وي�سبح  يتم دعمه 

تطبيق القانون!

فنتيجة  اليوم  اما  اخلليج،  يف  احلاكمة  اال�سر  حكم  تغيري  او  زوال  يتمنى  واحدا  خليجيا  جند  مل  املا�سي  »يف 

لت�سرف بع�س االنظمة اخلليجية مع �سعوبها تغريت هذه النظرة عند البع�س«.. »اليوم لن جتد كويتيا واحدا يتمنى 

او ي�سعى اىل تغيري احلكم يف الكويت!«..

االخ حممد املال يرى يف هاتني العبارتني تعار�سا، واحلقيقة خالف ذلك، فالعبارة االوىل اق�سد بها بع�س دول 

اخلليج، والعبارة الثانية اق�سد بها الكويت! ووا�سح انه انتقاد للت�سييق على احلريات يف بع�س دول املنطقة وطريقة 

تعامل االجهزة االمنية هناك مع �سعوبها! وباملنا�سبة باالم�س ا�ستمعنا اىل خطبة اجلمعة للمرة الثانية على التوايل 

القب�سة االمنية من جميع مفا�سل  ال�ساأن املحلي، فخفنا ان تكون بداية متكن  تتحدث عن وجهة نظر احلكومة يف 

الدولة، خا�سة عندما تدار وزارة االوقاف من وزير الداخلية!

ادعوا معي يف هذه االيام املباركة ان ن�ستمر يف ا�ستثناء الكويت من الو�سع اخلليجي املزري يف جمال احلريات 

العامة!

مقال الزميل عبدالعزيز الف�سلي بالراي »غزة.. حترج العرب« ميثلني..!

م. مبارك فهد الدويله
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ذكرى احتالل الكويت 
كنا طلبة يف جامعة الكويت يف منت�سف الثمانيينات 

احلرب  يف  ال��ع��راق  م��ع  ونتعاطف  العروبة  راي��ة  نرفع 

امل�ستمرة منذ �سنوات مع ايران، فالبوابة ال�سرقية يجب ان 

ال ُتخرتق، ونظام ايران يجب ان ال يحقق اأهدافه بالو�سول 

اىل ار�س اجلزيرة، وكان �سدام ح�سني يف نظر االعالم 

من  الرغم  على  املنقذ  هو  حتديدا  والكويتى  اخلليجى 

ا�ستبداده وظلمه وقتله ل�سعبه، ظننا حينها - ونحن �سباب 

�سغار ملكته العاطفة - ان موقفنا �سحيح وكنا نعتقد ان 

قيادتنا وم�سئوىل الدولة اكرث فهما ودراية وحنكة �سيا�سية 

باخلري  الكويت  على  �ستعود  قراراتهم  وان  ي��دور،  مبا 

واالمن واالأمان، ولكن اكت�سفنا موؤخرا ان قيادة بلدنا اكرث 

عاطفة منا، واقل ا�ستعدادا، واأ�سعف من ان تتنباأ بخطر 

االأ�سدقاء قبل االأعداء.. فحدثت املا�ساأة، واحتلت الكويت 

واال�سر  بالقتل  الف�ساد  فيها  فعاث  اجلائر  اجل��ار  من 

واخلراب والدمار.

الداخلية  االحداث  مع  تتعامل  ال  املتقدمة  الدول  ان 

او اخلارجية مبنطق العاطفة او الثقة او مبوجب العالقات 

ال�سخ�سية فقط وان كانت هذه عوامل م�ساعدة يف ال�سئون 

والعالقات ال�سيا�سية والدبلوما�سية، بل اإن الدول املتقدمة 

تعتمد يف مواقفها و اإدارتها لالأحداث على النهج املوؤ�س�سى 

والدرا�سات  املعلومات  ومراكز  ال�سعبى  الربملاين  والدعم 

املختلفة  وال�سناريوهات  البدائل  ودرا�سة  اال�سرتاتيجية، 

قول  حد  على  ال�سوداء  او  ال�سلبية  االحتماالت  فيها  مبا 

العامة، فاجلوار وال�سداقة بني الدول، والعوامل امل�سرتكة 

بني ال�سعوب امر جميل ولكن ال يعّول عليه يف العالقات بني 

الدول، ولعل تاريخ اخلليج واالإقليم �ساهد على ذلك.

الغزو  جراحات  من  الرغم  وعلى  كدولة  الكويت 

القلوب - مل  الغا�سم - والذى ال يزال غائرا يف  العراقى 

املخاطر  واإدارة  عام  ب�سكل  الدولة  اإدارة  يف  كثريا  تتطور 

ب�سكل خا�س ، بل ما زالت موؤ�س�سة احلكم تتعامل بفردية 

فالربملان  واخلارجية.  الداخلية  ال�سيا�سية  عالقاتها  يف 

الكويتى اأ�سبح ال حول له وال قوة بفعل اإرادة منفردة غّيبت 

امل�ساركة يف  الكويتى عن  ال�سعب  �سريحة كبرية من  فيها 

على  رئي�سي  ب�سكل  تعتمد  اخلارجية  وال�سيا�سة  القرار، 

مرحليا،  ت�سرفهم  ح�سن  وبافرتا�س   ، وافراد  ا�سخا�س 

الدور  ال�سخ�سيات ومع غياب  تلك  انه يف حال غياب  اال 

والنهج املوؤ�س�سى يف اإدارة الدولة واإدارة �سئونها الداخلية 

واخلارجية فاإنه من املتوقع اأن تكون الدولة �سحية ملخاطر 

م�ستقبلية .

جند  والذى  االثم  الغزو  من  االأول  الدر�س  كان  لقد 

اننا كدولة وك�سعب قد اخفقنا يف ا�ستيعابه وحتقيقه، هو 

الدولة  بناء  الكويتيني حكام وحمكومني يف  اأهمية تالحم 

بروح  والتحديات  االخطار  ومواجهة  �سلبة،  اأ�س�س  على 

الفريق الواحد، وهو ما ي�ستلزم معه ترجمة هذا التالحم 

اأوا�سر  تعزيز  فيها  يتم  موؤ�س�سية  برامج  اىل  ذلك  بعد 

الوحدة الوطنية والن�سيج االجتماعى ال التالعب مبكوناتها 

جاد  �سيا�سي  اإ�سالح  اأي  واأن  املجتمع،  متا�سك  ومتزيق 

د�ستورية  بتعديالت  ال�سعبية  امل�ساركة  تطوير  يتطلب 

وت�سريعية وتعزيز احلريات ال ان ينتق�س حق ال�سعب يف 

اإ�سعاف دورهم يف  ثم  واهية ومن  اختيار ممثليه بحجج 

املراقبة والت�سريع ا�سافة ايل تكميم احلريات العامة ، واإن 

اختيار  اآلية  تطوير  معها  يتطلب  جادة  حقيقية  تنمية  اأي 

القيادات، واآلية اتخاذ القرارعلي اأ�س�س منهجية ومعايري 

املحا�س�سة  من  النهج  ذات  يف  اال�ستمرار  ال  موؤ�س�سية،ج 

يف  وانفراد  القيادات  اختيار  يف  واملح�سبوية  واملزاجية 

علي  العمل  يتطلب  اال�سالح احلقيقي  اإن   ، القرار  اتخاذ 

بالبالد ال  انحدر  الذى  وال�سيا�سى  املايل  الف�ساد  مواجهة 

رعايته والولوغ به والت�سرت علي موؤ�س�ساته وافراده !

اآرواحهم  الكويت  ورجال  ن�ساء  من  املئات  قدم  لقد 

عذب  من  وعذب  منهم،  الكثري  �سر 
ُ
واأ الوطن،  لهذا  فداًء 

الكويت و�سعبها، ومن اجل عودة  يف �سبيل اهلل ومن اجل 

الكويت اف�سل مما كانت ، اإن ت�سحيات الكويتيني الكبرية 

 – ال��وع��ود  اأن  اإال  اعظم،  كانت  اف�سل  بغٍد  واآمالهم  

ذات  با�ستمرار  نف�سه  يعيد  فالتاريخ  حتقق  مل   - لالأ�سف 

انه  وعلى الرغم  ، اال  العقلية يف االدارة وهو امر خطري 

ال�سعب  بان  يقني  على  اننا  اال  واالخفاقات  ال�سعاب  من 

ومواجهة  والتطوير  االإ�سالح  رحلة  يف  �سي�ستمر  الكويتى 

لنا  �سلمه  جميعا  رقابنا  يف  دين  ذلك  يعترب  النه  الف�ساد 

االأجداد واالباء، و�سال من اأجله دماء �سريفه من ال�سهداء 

، وم�سئولية كبرية من اجل غد كويتي اأف�سل .. اللهم بارك 

يف الكويت و�سعبها .

الكاتب  تعاىل  اهلل  رحمة  اإىل  »انتقل  وتقراأ  اإال  اأي��ام  ب�سعة  بك  متر  تكاد  اال 

الفالين اأو االإعالمي العالين« ثم حتاول اأن ت�سرتجع بع�س كتاباتهم اأو ت�سريحاتهم، 

اأو  اأو ظامل،  املنا�سرة لطاغية  اأو  واأهله،  العداء لالإ�سالم  والتي ت�سمنت يف غالبها 

فتقول يف  الراأي،  اختلفوا معه يف  �سافرا على من  اأو حتري�سا  اأبرياء،  لقتل  تربيرا 

�سيدافع  ومن  كتاباتهم؟  نفعتهم  وهل  قبورهم؟  هوؤالء معهم يف  اأخذ  ماذا  نف�سك: 

من  كل  عليها  يحر�س  اأن  ينبغي  ومراجعة  حما�سبة  وقفة  هناك  اأن  اأعتقد  عنهم؟ 

ت�سدر لتوجيه النا�س )اإعالمي، �سيا�سي(، كاتب، خطيب م�سجد،.... وي�ساأل نف�سه 

هل ما اأكتبه ميثل قناعتي؟ وهل اأنا م�ستعد اأن األقى اهلل تعاىل مبا خطته يداي اأو 
عبد العزيز �سباح الف�سلي

الكاتب 
والضمير؟ 

مقاالت

حممد الدالل
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قام )الربيع العربي( بثورات �سعوب م�سحوقة 

من طواغيت دمروا كل ما هو جميل يف اأوطانهم، 

واليمنيون  وامل�سريون  والليبيون  التون�سيون  فثار 

وال�سوريون وغريهم، ورحب الكويتيون قيادة و�سعبا 

خيفة،  منه  يتوج�سوا  ومل  الزاهر،  الربيع  بهذا 

العبارة اجلميلة:  واملعار�سة معًا  ورددت احلكومة 

»الكويت تعي�س ربيعها العربي منذ 1962«.

تاريخية  عالقات  الكويتية  للقيادة  اإن  حيث 

مميزة مع كثري من القيادات واالأحزاب اجلديدة، 

الدميوقراطية  ع��رب  اأوط��ان��ه��ا  الإدارة  القادمة 

باأدوار  قامت  اأنها  كما  ال�سلطة،  وتداول  التعددية 

وا�ست�سافة  للم�ساحلات  كالتو�سط  اإيجابية 

طوال  منها  للعديد  التربعات  واإي�سال  املنفيني 

�سنوات ما�سية.

االحتاللني  رف�����س  يف  ���س��ادق��ة  اأن��ه��ا  كما 

العربية  ل��الأرا���س��ي  و»االإي����راين«  »ال�سهيوين« 

و»االإم���ارات«،  »فل�سطني«  ال�سقيقتني  يف  املحتلة 

لال�ستهالك  فارغة  ك�سعارات  ت�ستخدمهما  وال 

اأنها  الكويت  حت�س  مل  لذلك  فح�سب،  االإعالمي 

غريبة عن )الربيع العربي(، بل اعتربته �سندًا قويًا 

الع�سر  تواكب  ال  فا�سدة  اأنظمة  من  جناة  وطوق 

وتطلعات ال�سعوب.

بتكوين حمور  )اقليميتان(  وقد قامت دولتان 

)الثورات امل�سادة( كما يعرف باالإعالم ال�سيا�سي، 

حيث ا�ست�سافتا فلول االأنظمة ال�ساقطة كاأ�سخا�س 

الف�سائي  االإعالم  اآفاق  اأمامهم  وفتحتا  واأم��وال، 

ملنع  وال�سيا�سي  االأمني  والتاآمر  االأجنبي  والتخابر 

)الربيع العربي( من النهو�س واالنت�سار.

تخويفيا  )كن�سيا(  دينيا  خطابا  وا�ستوردتا 

االإن�سان،  يف  الفطرية  التحرر  لنزعات  وتخوينيا 

العظيم لريعاها ويهذبها، منذ  االإ�سالم  اأتى  والتي 

ردد امل�سلم االأول قول كلمة التوحيد: »ال اإله اإال اهلل«، 

فاأ�سقط بذلك كل عبودية ملال اأو �سلطة اأو �سخ�س، 

�سوى اهلل �سبحانه وتعاىل خالق كل �سيء.

واأخطر ما يف امل�سهد ال�سيا�سي املحلي اليوم، 

وغري  م�سروعة  بطرق  الكويتي  املجتمع  انفتاح  هو 

ولعل  االأجنبية،  واملحاور  امل�ساريع  اأمام  م�سروعة، 

املت�سخمة  واحل�سابات  ال�سريع  االإث��راء  مظاهر 

امل�سوؤولون  ي�ستكيه  ما  بجانب  ذل��ك،  على  دالئ��ل 

يقومون  مواطنني  وج��ود  من  اأنف�سهم،  )الكبار( 

بخدمة اأجندات اأجنبية!

 / و�سعبا  �سلطًة   - الكويت  م�سلحة  اإن  حيث 

اقت�سادًا و�سيا�سة - هي مع ازدهار )الربيع العربي( 

الكويتية  للدميوقراطية  يوفر  حيث  ور�سوخه، 

كما  وحاف������ظ��ا،  داع�����م�����ًا  اقليم����يًا  مناخ��ا 

الع������امة  ال������نق�����دية  لل�س�����يولة  يوؤمن  اأنه 

عن  ب�����عي�����دًة  اآم�����ن������ٍة  م�الذاٍت  واخلا�س����ة 

م�سارف الغرب وم�ساحله املتقلبة.

)ال��ث��ورات   - �سغط  جماعة   - ل��وب��ي  لكن 

و�سيا�سيني  م�����س��وؤول��ني  م��ن  املحلي  امل�����س��ادة( 

واإعالميني وم�ست�سارين مرت�سني، يحاولون توريط 

يف  ف�سله  ثبت  وال��ذي  العبثية،  مبوؤامراته  وطننا 

وغريها،  وغ��زة  وامل��غ��رب  وليبيا  وتركيا  تون�س 

وذلك لتخفيف العبء املادي واملايل واملعنوي عن 

الدولتني )االإقليميتني( القائدتني له.

على  باحلفاظ  الكويتية  القيادة  تفعل  ح�سنا 

ال�سعب  وعلى  املحور،  ذل��ك  وب��ني  بينها  م�سافة 

االجتاه  هذا  على  ثباتها  وتعزيز  �سكرها  واج��ب 

العاقل، فنحن اإىل )الربيع العربي( ننتمي باإ�سالمه 

امل�سادة(  )ال��ث��ورات  اإىل  ال  وحرياته،  وعروبته 

�سوى  لنا  جتلب  مل  التي  الع�سكر  وديكتاتوريات 

هزائم 1948 و1967 واحتالل 1990، واحلمد هلل 

اأوال واأخريا.

الكويت والربيع العربي 

اأ�سامة ال�ساهني

نطقه ل�ساين؟ ال اأريد اأن اأحول املقال اإىل موعظة دينية، لكنني اأعتقد اأنه بالفعل ال 

اأجل دنيا غريي؟ ومباذا  اأخ�سر ديني من  اأن  بد من املراجعة واملحا�سبة. هل ينفع 

�ساأجيب ربي اإذا وقفت بني يديه؟ وماذا �ساأ�سنع بكلمات التمجيد للظامل واأنا اأعلم 

نكر 
ُ
اأ اأن  اأنه خائن؟ هل ميكن  اأعلم  واأنا  امل�سوؤول  على  الثناء  وبعبارات  اأنه جمرم، 

بع�س ما قلت؟ كيف ولدّي رقيب عتيد؟ واأنفا�سي كلها حم�سوبة علي؟ اإذا اأردمت مثاال 

على تقلب اأحوال البع�س، وانتقال خط قلمه، ومنهج براجمه، بح�سب تغري احلاكم 

كم  ال�سقيقة.  م�سر  يف  والكتاب  االإعالميني  بع�س  اأحوال  فقط  فتاأمل  امل�سوؤول،  اأو 

جّمدوا الرئي�س االأ�سبق ح�سني مبارك و�سيا�ساته وحاربوا االإخوان، فلما توىل احلكم 

ال  واأنه  ومنهجهم،  االإخوان  فكر  اعتدال  على  املدح  يكيلون  اأخذوا  مر�سي،  الرئي�س 

اإىل الع�سكر، قلبوا  اأحد، ثم ملا حدث االنقالب وانتقل احلكم  يزايد على وطنيتهم 

على االإخوان ظهر املجن، وجعلوا كل م�سائب العامل - ولي�س م�سر فقط - من وراء 

راأ�س االإخوان، حتى قال قائلهم اإن �سقوط االأندل�س كان �سببه االإخوان!!! لن ينفعك 

احلاكم وال امل�سوؤول، ومن اأعجبته كتاباتك اليوم رمبا �سخط عليك غدا، لذلك اجعل 

ر�سا اهلل تعاىل ن�سب عينيك دائما، واعلم اأنه من ابتغى ر�سا النا�س ب�سخط اهلل، 

�سخط اهلل عليه واأ�سخط عليه النا�س، ومن ابتغى ر�سا اهلل ب�سخط النا�س، ر�سي اهلل 

عنه، واأر�سى عنه النا�س. الرحيل قادم، وال�سعيد من خطت يداه ما ينفعه عند لقاء 

ربه: وما من كاتب اإال �سيفنى.. ويبقى الدهر ما كتبت يداه فال تكتب بخطك غري 

Twitter :@abdulaziz2002 سيء.. ي�سرك يف القيامة اأن تراه�
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حتتمل،  ال  غ��زة  يف  االأط��ف��ال  قتل  م�ساهد 

باأن  ن�سدق  اأن  الع�سر  هذا  يف  ونحن  وي�سعب 

على  ال�سواريخ  يطلق  نظاميا  جي�سا  هناك 

ال�سهاينة يف  يفعل  كما  الهمجية  بهذه  االأطفال 

غزة، لدرجة اأن االأطفال ينامون وال ي�ستيقظون 

من النوم... الأنهم اأ�سبحوا يف عداد االأموات، كم 

هو جمرم من يقوم بقتلهم ومن يعني القاتل على 

ذلك... و�ستدور الدوائر عليه الأن االأيام دول.

ال�سهيوين  الكيان  يتهمهم  غ��زة  اأطفال 

ال  ذل���ك...  كيف  جم��رم��ون،  باأنهم  الغا�سب 

�سمريه  باع  ومن  املرتزق  االإعالم  ولكن  نعلم، 

مع  وي�سدقها  ال�سهيونية  الرواية  يروج  اأ�سبح 

كما  يعي�سوا  اأن  يريدون  غزة  اأطفال  االأ�سف. 

بني  اأجمع،  العامل  يف  االأ�سوياء  االأطفال  يعي�س 

وال�سواريخ،  القذائف  ولي�س  واالألعاب  الكتب 

العربي  التن�سيق  مع  ال�سهيوين  الر�سا�س  وهل 

�سيعقدها  اأم  امل�سكلة  �سيحل  االأط��ف��ال  على 

ال�سابق كانوا  االأطفال يف  اإذا كان  فاأكرث؟  اأكرث 

ي�سمون باأطفال احلجارة وها هم اليوم يطلقون 

امل�ستقبل؟  يف  �سيفعلون  فماذا  ال�سواريخ... 

عندما  املزعوم  العاملي  ال�سالم  �سيتحقق  وهل 

يتم االإجحاف بحق االأطفال وبطريقة عي�سهم، 

ت�ساء  وتقتلهم كما  ال�سهاينة تعبث  يد  واإطالق 

وتفعل  بل  رقيب  اأو  ح�سيب  دون 

والو�ساية  احلماية  حتت  وتقتل 

الدولية مع كل اأ�سف؟

الأن  خاطئ،  طريق  ه��ذا  اإن 

من  القوة  ا�ستعمال  يف  التع�سف 

يجلب  لن  ال�سهيوين  املحتل  قبل 

�سالما، ولكنه �سينمي احلقد على 

املجرم  ال�سرعي  غري  الكيان  هذا 

�ستكون  وخ�سارته  االأيام،  قادم  يف 

اأكرب، خ�سو�سا اأنه توهم بعد اأحداث م�سر ان 

ولكن  »حما�س«،  من  للتخل�س  �سانحة  الفر�سة 

املفاجاأة هي هذه القوة والباأ�س التي جعلت قادة 

الكيان ال�سهيوين يف موقف ال يح�سد عليه، ولن 

واالأخطر  داره،  عن  يدافع  الذي  املظلوم  نلوم 

اأمام  تنعدم اخليارات  كله هو عندما  من ذلك 

يقف  واالإ�سالمي  العربي  العامل  ويجد  املظلوم 

ويدعم الكيان ال�سهيوين بل ويحا�سر غزة من 

الوقت  ويف  اجلرحى  خروج  ومينع  اجلهات  كل 

الفارين...  ال�سهاينة  بدخول  ي�سمح  نف�سه 

الياأ�س  نقطة  اإىل  املظلوم  �سي�سل  عندها 

يعد  وبالتايل مل  واحلياة،  املوت  ويت�ساوى عنده 

لديه �سيء يخاف من زواله وفقدانه.

ما يجري اليوم يف فل�سطني يجعل االإن�سان 

يفقد الثقة باملجتمع الدويل والعربي برمته، الأن 

اأي عاقل ي�ستطيع اأن مييز بني الظامل واملظلوم 

ما عدا �ساحب الهوى واملت�سهينني العرب الذين 

منع  يتم  كيف  ت�سيل،  وهي  بالدماء  ي�سمتون 

املظلوم بالدفاع عن نف�سه بل ويجدون املربرات 

للظامل الذي يقتل بكل �سادية ووح�سية؟

اأي ن�����وع من ال�س�����الم يري����دونه وه������م 

يطلبون نزع �سالح املقاومة واالإبقاء على �سالح 

عنه  يتحدثون  ال�سالم  من  نوع  واأي  ال�سهاينة! 

ومقيا�سهم التفوق الع�سكري لطرف على ح�ساب 

يريد  واالإ�سالمي  العربي  العامل  نعم...  االآخر، 

الغلبة  �سالم  خا�سة،  مبوا�سفات  ولكن  ال�سالم 

والت�سلط، �سالم قتل االأطفال وهدم البيوت ودور 

والرتكيع،  والتجويع  احل�سار  �سالم  العبادة، 

و�سالم تكون فيه الدماء بال قيمة تذكر، �سالم 

الظلم والت�سلط واجلور.

كان  اإذا  الدول  ميزان  نوع  اأي  ومن  هو  ما 

عن  دفاع  هو  االأطفال  وقتل  ال�سهاينة  عدوان 

النف�س، ومقاومة �سعب غزة للعدوان ال�سهيوين 

ويغ�سب  ال�سهاينة،  الأمن  وانتهاك  عدوان  هو 

العامل عندما يتم اأ�سر جندي �سهيوين غا�سب، 

املقاومة  مع  احلوار  عن  العربية  الدول  ومتتنع 

يقتل  اأن  بينما  اجلندي!  �سراح  اإطالق  بعد  اإال 

ال�سهاينة اأكرث من 1500 روح ونف�س بغزة 

يتحدث  اأحد  فال  االأطفال  من  وغالبيتهم 

اأو ينكر اأو يدين وي�سجب، فباأي حق و�سرع 

ودين يقتل اأطفال غزة. ازدواجية ممجوجة 

ون�سر  احلقوق  اإعطاء  دون  وم��ن  مقيتة. 

يكون  فلن  االإن�سان  كرامة  وحفظ  العدل 

هناك �سالم. وغزة �ستقود التغيري و�ستكون 

نقطة التحول يف العامل العربي اأجمع.

عبد العزيز الكندري

مقاالت
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