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المواقف والتطلعات ووجهات النظر المنشورة
في هذه الصفحة وفي بقية مقاالت الرأي في كل صفحات
الجريدة تمثل أصحابها وال تتحمل «النهار» تبعاتها.

رأي اقتصادي

خارج التغطية

«غايات»
ي�ح�ي��ط ب�ج�ي��ل ال�ن��اش�ئ��ة م��ن ال �ش �ب��اب ما
دون س��ن ال��رش��د ال�ك�ث�ي��ر م��ن ال�م��ؤث��رات
األخاقية الناتجة عن المرحلة العمرية
ال� �ح� �س ��اس ��ة وال� �ب �ي �ئ ��ة االج �ت� �م ��اع� �ي ��ة م��ع
م �خ��اط��ر ال �ت��أث �ي��ر اإلع� ��ام� ��ي ووس��ائ �ل��ه
الحديثة عليهم وك��ل تلك ال�م��ؤث��رات من
ش��أن �ه��ا أن ت� �ح ��دد ال� �م� �س ��ار ال �س �ل��وك��ي
ل�ل�ش�ب��اب م��ا ل��م ي�ت��وف��ر ل�ه��م دور أس��ري
وتربوي ّ
يقومهم ويحصنهم من الوقوع
ف ��ي األخ� �ط ��ار األخ��اق �ي��ة واالن �ح ��راف ��ات
السلوكية.
ولله الحمد لدينا في الكويت مجموعات
شبابية ت��رب��وي��ة صالحة ومصلحة آلت
على نفسها القيام باحتضان الشباب
ف��ي ف�ت��رات ال�ف��راغ والعطلة الصيفية من
خ ��ال ت�ن�ظ�ي��م رح ��ات تعليمية ت��رب��وي��ة
ق �ي �م �ي��ة م �غ �ل �ف��ة ب� ��إط� ��ار ال � �م� ��رح وال �ل �ع��ب
وال�ت�س�ل�ي��ة وت �ح��ت رق��اب��ة ورع ��اي ��ة أب��وي��ة
من مشرفين فضاء ،ومن هذه المراكز
المهمة «مركز غايات» الذي يقيم سنويا

وصفة عالجية للخروج من النمو السلبي لالقتصاد

مخيما شبابيا ف��ي مدينة مانشيستر
للشباب من سن  11وحتى  16عاما .هذا
المخيم الشبابي ي�ق��وم بشكل أساسي
ع�ل��ى إق��ام��ة دورة ف��ي ال�ل�غ��ة االن�ج�ل�ي��زي��ة
ل�ل�ش�ب��اب ف��ي ج��ام�ع��ة س��ال �ف��ورد بمدينة
مانشيستر في جو تعليمي تربوي حيث
المهارات والقيم والخبرات الحياتية.
جهود طيبة ومشكورة تتميز بالغرس
ال�ع�ل�م��ي م �م��زوج��ا ب ��زرع ال�ق�ي��م ال�ت��رب��وي��ة
واألخاقية وسط أجواء جماعية تعاونية
تجمع ال�ش�ب��اب الكويتيين م��ن مختلف
ال �ف �ئ��ات ح �ي��ث ي �س��ود ال �ت �ن��اف��س ال�ط�ي��ب
بينهم بروح أخوية وتعاون ومحبة.
ه��ذا ال��دور المتميز ال��ذي يبذله القائمون
ع �ل��ى م��رك��ز «غ� ��اي� ��ات» وف� ��ي م�ق��دم�ت�ه��م
األس� � �ت � ��اذ ع� �ب ��دال� �ل ��ه ال ��دم� �خ ��ي واالخ � � ��وة
المشرفون األف��اض��ل على الرحلة  ،هذا
الجهد يستحق ال��دع��م وال�ش�ك��ر وي��ؤدي
دورا فاعا تعليميا وتربويا على أساس
من القيم الدينية واألخاقية.
naserkmt@hotmail.com
@abothamer123

د .ناصر خميس المطيري

نقش

لجان األمطار
يشكل مجلس الوزراء لجنة تظلمات من
ق� ��رارات ال�ج�ه��از ال �م��رك��زي للمناقصات
ال �ع��ام��ة ب �ح��رم��ان ال �ش��رك��ات ال�م�ت�س�ب�ب��ة
ب �ك��ارث��ة األم� �ط ��ار األخ� �ي ��رة ف �ي �ت �ق��دم من
تنطبق حالته وت�ص��در النتائج ،فيخرج
علينا ال�ع�ض��و ال�ف��اض��ل راك ��ان النصف
ليطالب لجنة التظلمات بسحب تقريرها
ويطالبها بالحيادية مقارنة م��ع تقرير
دي� ��وان ال�م�ح��اس�ب��ة ع��ن س �ي��ول االم �ط��ار
والذي حمل الشركات مسؤولية ما حدث
دون تحميل الحكومة التي شكلت هذه
اللجنة لمراجعة ًق��رار لجنة المناقصات
التي تتبعها أيضا مسؤولية ما حدث.
ال استغرب فزعة السيد راك��ان النصف
ف �ك��ارث��ة األم� �ط ��ار ل��م ي �ج��ف س�ي�ل�ه��ا إل��ى
اآلن ولكن استغرب اتجاهها رغ��م عدم
تحرك الحكومة لتصحيح ما تسببت به
بجهلها وسوء ادارتها الذي كبد الناس
خسائر وأظ�ه��ر الكويت ف��ي ه��ذه الفترة
كأحد باد الكوارث والعجز.
ق� � ��رار ل �ج �ن��ة ال �ت �ظ �ل �م��ات ال� �ت ��ي ت�ش�ك�ل��ت
بقرار مجلس الوزارء هو قرار الحكومة
ن �ف �س �ه� ً�ا وه � ��ي م� ��ن ي� �ج � ً�ب أن ت�ت�ح�م�ل��ه
سياسيا أمام البرلمان أيا كانت نتائجه
وال أعلم سبب تجاوز راكان لهذه النقطة

محمد المطني

ي �س �ت �م��ر ت � ��راج � ��ع االع � �ت � �م� ��اد ع� �ل ��ى ال �ن �ف��ط
التقليدي بعد سلسلة االكتشافات المثيرة
ف ��ي ع� ��دد م ��ن دول ال �ع ��ال ��م ل �ب��دائ ��ل ن�ف�ط�ي��ة
ج��دي��دة وم �س �ت��دام��ة ،ف��ي وق��ت ت�ت��راج��ع فيه
اق�ت�ص��ادات ال��دول النفطية العربية تحديدا
ب�س�ب��ب االع �ت �م��اد ال�ك�ل��ي ع�ل��ى ه ��ذه السلعة
االس�ت��رات�ي�ج�ي��ة ،اذ رغ��م االزم� ��ة السياسية
التي تعصف بالخليج حاليا بسبب الصراع
االميركي – االيراني ،اال ان اسعار النفط لم
ترتفع كثيرا كما كان متوقعا في السابق،
بل بقيت ضمن الحدود الطبيعية ،ما يعني
ان ال�ع��ال��م ل��ن يتأثر م��ن ازم��ة الخليج حاليا
بالشكل الذي كان عليه في الحرب العراقية-
االي��ران�ي��ة ،او غيرها من االزم��ات التي مرت
ع�ل��ى ال�م�ن�ط�ق��ة ،وش �ك��ل ف�ي�ه��ا ال�ن�ف��ط ع��ام��ا
حاسما.
ل��ذل��ك ف��ان ال�ن�ظ��ر ال��ى ال�ت�ق��اري��ر االق�ت�ص��ادي��ة
ال� �ت ��ي ت� �ص ��در ع ��ن ج� �ه ��ات دول� �ي ��ة وم�ح�ل�ي��ة
واق �ل �ي �م �ي��ة ح �ي��ال ال��وض��ع االق �ت �ص��ادي في
ال �م �ن �ط �ق��ة ت��وج��ب ال �ن �ظ��ر ج��دي��ا ب�م�س�ت�ق�ب��ل
االق �ت �ص ��اد ال �خ �ل �ي �ج��ي ع �م��وم��ا ،وال �ك��وي �ت��ي
خ � �ص� ��وص� ��ا ،وال � �ب � �ح� ��ث ع � ��ن ب � ��دائ � ��ل اك �ث ��ر
استدامة ،بعدما اصبح الفطام عن االعتماد
ال� �ك� �ل ��ي ع� �ل ��ى ال� �ن� �ف ��ط ض� � � ��رورة م� �ل� �ح ��ة ،ب��ل
مصيرية.
ال ش��ك ان االزم� ��ة ال �ح��ال �ي��ة ال �ت��ي ت �م��ر فيها
المنطقة لن تصل الى حد الحروب الكبرى،
ح �ت��ى ل��و ك��ان��ت ه �ن��اك ب �ع��ض ال �م �ن��اوش��ات،
الن ال �ع��ال��م ال ي�ت�ح�م��ل م��زي��دا م��ن ال �ت��وت��رات

وال � � �ح� � ��روب ،ال� �ص� �غ ��رى وال � �ك � �ب� ��رى ،ب �س �ب��ب
االن �ك �م��اش االق� �ت� �ص ��ادي ال �ع��ال �م��ي ،وت��راج��ع
النمو في اقتصادات الدول الكبرى من جهة،
والحروب التجارية التي ت��دور على اكثر من
جبهة ،وال�ت��ي ل��ن تنتهي ال��ى غ��ال��ب ومغلوب،
بل الى تسويات كبرى تحدد معالم المرحلة
ال �م �ق �ب �ل��ة ،ورب �م ��ا ل �ع �ق��ود ع� ��دة ،وت �ع �ي��د رس��م
السياسات والتحالفات في ع��دد من مناطق
العالم .ال شك ان االنقاب االقتصادي الذي
ي�س�ي��ر ال �ي��ه ال �ع��ال��م ب �ب��طء ل��ن ت�ظ�ه��ر م�ع��ال�م��ه
الرئيسة ف��ورا ،لكن ال�م�ع��روف للمراقبين ان
كل الدول الفاعلة في االقتصاد العالمي تضع
خططها م�ن��ذ ال�ي��وم ل�م��ا ب�ع��د ت�ب�ل��ور ال�ص��ورة
النهائية لنتائج الصراع.
ف ��ي ه� ��ذا ال� �ش ��أن ك��ان��ت دول� �ن ��ا ط � ��وال ال �ق��رن
ال �م��اض��ي م �ت �ل �ق �ي��ة ،ول �ي �س��ت ف��اع �ل��ة ،م�ن�ف��ذة
ل �خ �ط��ط االخ ��ري ��ن ول �ي �س��ت م �خ �ط �ط��ة ،ول �ه��ذا
رأي�ن��ا االن�ق��اب ال��ذي حصل ف��ي المجتمعات
ال �خ �ل �ي �ج �ي��ة ،م ��ن االع� �ت� �م ��اد ع �ل��ى ال � � ��ذات ف��ي
ك��ل ش ��يء ،ال ��ى االع �ت �م��اد ع�ل��ى االخ� ��ر ،حتى
ف ��ي ال� �ش ��ؤون ال �ش �خ �ص �ي��ة ،وه ��و م ��ا ت�س�ب��ب
ب��ان�ت�ك��اس��ة ت�ن�م��وي��ة ك�ب�ي��رة نحصد نتائجها
ال �ي��وم ،خ�ص��وص��ا م��ع ت��راج��ع التعليم ،وع��دم
وجود بنية تحتية اقتصادية ،وال جيل مؤهل
الدارة االق �ت �ص��اد وال�م�ش��اري��ع ب�م��ا يتناسب
م��ع م��ا ي�ت�ط�ل�ب��ه ال �ع �ص��ر ،ول �ي��س ال �ع �م��ل وف��ق
ذه�ن�ي��ة ال�ب�ق��ال��ة .ال �ي��وم ه�ن��اك ف��رص��ة حقيقية
لتغيير ك��ل ذل ��ك ،وح�ت��ى ن�ب��دأ ف��ي ه��ذا االم��ر
ع �ل �ي �ن��ا ان ال ن �ب �ق��ى ن �ن �ت �ظ��ر ن �ه��اي��ة ال �ص ��راع

االميركي – االي��ران��ي ،وال نصبح رهائنا لما
س�ت��ؤول اليه ال�ت�ط��ورات ،ب��ل ال�ب��دء ف��ي البحث
عن فرصة في االقتصادات الجديدة ،القائمة
ع�ل��ى التكنولوجيا ،وه��و اق�ت�ص��اد ال يحتاج
الى مساحات هائلة بقدر حاجته الى عقول
واع�ي��ة ومنتجة ،وان ت�ك��ون لدينا المحفزات
ال� �م� �س ��اع ��دة الوالدن � � � ��ا ف� ��ي االن� � �خ � ��راط ب �ه��ذا
االقتصاد من موقع الفاعل وليس المستورد،
ك� ��أن ي� �ج ��ري ت �خ �ف �ي��ف ال � �ش� ��روط ال �ق��ان��ون �ي��ة
لتأسيس ش��رك��ات تكنولوجية متخصصة
ف��ي ال�ب��رم�ج��ة م �ث��ا ،وال�م�س��اه�م��ة ف��ي ال �ث��ورة
ال�ص�ن��اع�ي��ة ال��راب �ع��ة ،ال �ت��ي ك�ل�م��ا ت��أخ��رن��ا في
االنخراط بها كلما زاد تخلفنا عن العصر.
ع�ل�ي�ن��ا ه �ن��ا ال �ت �ن �ب �ي��ه ال ��ى ان ال �ك��وي��ت وف�ق��ا
ل �ن �ظ��ام �ه��ا االق � �ت � �ص ��ادي ،وه ��ام ��ش ال �ح��ري��ة
ال��واس��ع فيها ،ق��ادرة ان تكون ق��اع��دة مهمة
ف��ي ه��ذه الصناعة اقليميا ،وح�ت��ى عالميا،
ل �ك��ن االم � ��ر ي �ح �ت��اج ال� ��ى ق � ��رار ك ��ي ي �ج��ري
ال �ت �خ �ل��ص م ��ن ال �ن �م��و ال �س �ل �ب��ي ل��اق �ت �ص��اد
ال�م�ح�ل��ي ال� ��ذي س �ي��زي��د م��ن االع �ت �م��اد على
ص�ن��دوق االج �ي��ال ال�ق��ادم��ة ،وي��رف��ع معدالت
ال �س �ح��ب م �ن��ه ،واالس� �ت ��دان ��ة ،م ��ا ي� ��ؤدي ف��ي
ال �ن �ه��اي��ة ال ��ى ال� � ��دوران ف��ي ح�ل�ق��ة م �ف��رغ��ة ال
م �خ��رج م �ن �ه��ا ،ف�ي�م��ا ال ي� ��زال ل��دي �ن��ا متسع
م��ن ال��وق��ت ل�ل�خ��روج م��ن ه��ذه االزم ��ة ،وان ال
نرهن مصيرنا باالحداث االقليمية التي لن
تنتهي ،فيما نحن بحاجة ماسة الى تطوير
ذاتنا وادواتنا كي نزيد من مناعتنا الوطنية
بتشكيل اقتصاد قوي.

فهد داود الصباح

fsabah15@gmail.com

وان �ت �ق��اده ال�ل�ج�ن��ة وت� ��رك م �س��ؤول �ي��ة من
ش�ك�ل�ه��ا وال اع �ل��م ل �م��اذا ال ي�ع�ت�م��د على
ت �ق��ري��ر دي� � ��وان ال �م �ح��اس �ب��ة وه� � ً�ي ج�ه� ً�ة
ح�ي��اد ًي��ة تابعت ال�م��وض��وع اداري ��ا وفنيا
على ما حدث
وماليا ليحاسب الحكومة ً
وه��و يملك الدليل األكثر ثباتا وحيادية
من قرار للجنة شكلتها الجهة المتسببة
بالمشكلة.
ال ي� �ح� �ت ��اج ال� �ع� �ض ��و ال � �ف� ��اض� ��ل راك� � ��ان
ال � �ن � �ص� ��ف وال أي ش � �خ� ��ص آخ� � � ��ر أن
تسحب ه��ذه اللجنة ت�ق��ري��ره��ا م��ا دام��ت
ال�ح�ق��ائ��ق م��وج��ودة وال�م�ش�ك�ل��ة م�ع��روف��ة
وه � ��ي ت �ق��اع��س ال �ح �ك��وم��ة ع ��ن م��راق �ب��ة
واخ� �ت� �ي ��ار ال� �ش ��رك ��ات وس � ��وء اداء ه��ذه
سيغيره
الشركات وهذا األمر ال تقريرا
ً
وال س �ح ��ب ت �ق��ري ��ر س �ي �غ �ي��ره أي � �ض� ��ا،
وبالنسبة للبرلمان فقرار تشكيل لجنة
ال �ت �ظ �ل �م��ات ي ��دي ��ن ال �ح �ك��وم��ة وي�ض�ع�ه��ا
ب �ص��ف ال �ش��رك��ات م�ه�م��ا ك��ان��ت ن�ت��ائ�ج��ه
وعليه مواجهة هذه المشكلة بمحاسبة
ال �ح �ك��وم��ة ال ب �ت��رت �ي��ب أوراق ال�ح�ك��وم��ة
وت �ج��اوزه��ا إل��ى ات �ه��ام لجنة ف�ق��ط وك��أن
ال�ح�ك��وم��ة ب��ري�ئ��ة وه��ي ال�ت��ي وع��دت بحل
ه��ذه المشكلة ول��م تتحرك على األرض
إلى اآلن حسب ما نراه .تفاءلوا
Email:m.almotny@hotmail.com
Twitter:@almotny

قلم جاف
وجهة نظر

أمن الكويت خط أحمر...
لدى البدون الحقيقيني
أغلب أهل الكويت متعاطفون مع قضية
البدون مع اعطائهم حقوقهم االنسانية
وال �ع �ي��ش ال �ك��ري��م وت��وف �ي��ر االح�ت�ي��اج��ات
الضرورية لهم ،ولكنهم ضد المزورين
وال � �م� ��زدوج � �ي� ��ن وغ � �ي� ��ر ال �م �س �ت �ح �ق �ي��ن
واأله� ��م م��ن ذل ��ك ك�ل��ه ض��د م��ن ي�ت�ط��اول
ع �ل��ى ال� �ك ��وي ��ت وأه� �ل� �ه ��ا وي �ع �ك��ر أم �ن �ه��ا
واس�ت�ق��راره��ا الن ذل��ك خ��ط اح�م��ر ،ليس
ف �ق��ط ع �ن��د أه ��ل ال �ك��وي��ت ب��ل ح �ت��ى عند
ال �ب��دون الحقيقيين المستحقين لنيل
حقوقهم.
هذه القضية ليست وليدة اليوم ولكنها
مزمنة منذ ع�ش��رات السنين ولألسف
ان م�ج��ال��س ك�ث�ي��رة وح �ك��وم��ات س��اب�ق��ة
ت �ق��اذف��ت ه ��ذه ال �ق �ض �ي��ة ب�ي�ن�ه��ا وك��ان��ت
ت �ض ��ع ل �ه ��ا ح� �ل ��وال ت��رق �ي �ع �ي��ة وم��ؤق �ت��ة
لمرحلة وفترة قصيرة ،ولكن ما شهدته
الباد خال األي��ام القليلة الماضية من
بعض التصرفات غير المسؤولة لعدد
ق�ل�ي��ل ج ��دا م��ن ه ��ذه ال�ف�ئ��ة غ�ي��ر مقبولة
ح �ت��ى ل�ل�ك�ث�ي��ري��ن م ��ن اخ��وان �ن��ا ال �ب��دون
أن �ف �س �ه��م ،م �ث��ل ل �غ��ة ال �ت �ه��دي��د وال��وع �ي��د
وم �ح��اوالت لكسر أم��ن ال�ب��اد ،وه��ذا ما
سمعته وأخبرني به كثير من إخواننا
ال � �ب� ��دون وه� ��م ض ��د ه� ��ذه ال �ت �ص��رف��ات،
ال� �ت ��ي ق� ��د ت� �ق ��ف ع ��ائ� �ق ��ا ام � � ��ام م�ن�ح�ه��م

ورطة املواطن

بعض حقوقهم كالتجنيس او الحقوق
األخرى ،كما ان هذه التصرفات قد تقف
عائقا امام مستحقي الحقوق ،وخاصة
ان ال �ك �ث �ي��ر م ��ن ه � ً��ذه ال �ف �ئ��ة ي �م �ت �ل �ك��ون
اث� �ب ��ات ��ات واوراق� � � � ��ا رس �م �ي��ة ت��وص �ل �ه��م
لتحقيق مطالبهم وحقوقهم ،وان هناك
فئة جاءت بعد تحرير الكويت من الغزو
العراقي الغاشم عام  90وأعلنت نفسها
ب��أن�ه��ا ب ��دون وق��ام��ت ب��اخ�ف��اء اثباتاتها
وهؤالء هم من اليستحقون حتى البقاء
بالكويت او حتى التعاطف معهم ،وهم
من دفع الحكومة إلى عدم اتخاذ بعض
االج� ��راءات وال �ق��رارات للفئة المستحقة
من البدون.
ان الكويت شعبها وامنها خط احمر،
اليسمح لكائن م��ن ك��ان ب��االق�ت��راب منه
أو العبث ً به مهما ك��ان اسمه او موقعه
وان كثيرا من اخواننا البدون يرفضون
وب� �ش ��دة ه ��ذه ال �ت �ص��رف��ات ألن ال �ك��وي��ت
وامنها عندهم خ��ط أحمر أي�ض��ا ،وان
ً
ك�ث�ي��را منهم ق��دم روح ��ه ودم ��ه للكويت
وان م��ا ت��م م��ن ت �ص��رف��ات خ ��ال االي ��ام
ال �م ��اض �ي ��ة أم� � ��ر م� ��رف� ��وض ل ��دي �ه ��م وال
يقبلون ب��ه ف��ال�ك��وي��ت ل��دي�ه��م خ��ط احمر
وح�ف��ظ ال�ل��ه ال�ك��وي��ت وام�ي��ره��ا وشعبها
من كل مكروه.

يوسف حجي

أي م��واط��ن ف��ي أي دول��ة ف��ي ال�ع��ال��م يعيش
حياته حسب األنظمة والدساتير الموجودة
والمطبقة ف��ي وطنه ويكيف حياته حسب
النظام الموجود وم��دى جدية تطبيقه وفي
أي اتجاه.
ل��ذل��ك ن ��رى دوال ت��راع��ي ح �ق��وق وواج �ب��ات
ال�م��واط��ن بعدالة وم��ن خ��ال ال�ق��ان��ون ،وهنا
يعيش ال�م��واط��ن ب��راح��ة ال�ت�ن��اف��س الشريف
وع� �ل ��ى ق� ��درات� ��ه ال� ��ذات � �ي� ��ة ،وال � �ح� ��رص ع�ل��ى
ت �ط��وي��ره��ا ل �ل �ت��رق��ي ل�ي�ن �ف��ع ن �ف �س��ه ووط �ن��ه،
ام� ��ا ال ��دول ��ة ال� �ت ��ي ال ت ��راع ��ي ذل� ��ك وت�ع�ت�م��د
ع �ل��ى ال �خ �ل��ط وع� ��دم ال� �ت ��وازن ب �ي��ن ال�ح�ق��وق
وال � ��واج � �ب � ��ات ل� �ل� �م ��واط ��ن واالع � �ت � �م� ��اد ع �ل��ى
ال �ت��رض �ي��ات وال �م �ح��اص �ص��ات ال�س�ي��اس�ي��ة
وع ��دم وض��ع ال��رج��ل ال�م�ن��اس��ب ف��ي ال�م�ك��ان
ال�م�ن��اس��ب ف��إن�ه��ا ب��ذل��ك تخلق ال�ف��وض��ى في
االدارة وي �ض �ي��ع ال �م��واط��ن وت �خ �ت �ل��ط عليه
ال�ح�ق��وق ب��ال��واج�ب��ات وي��دخ��ل ف��ي ن�ف��ق ع��دم
االنتاجية .ومن هذين النموذجين أين يقع
ال�م��واط��ن الكويتي؟ ان ال��دس�ت��ور الكويتي
ي �م �ن��ع ت �ش �ك �ي��ل االح� � � ��زاب ،وب��ال �ت��ال��ي ل�ي��س
ل��اح��زاب دور ًم�ه��م ف��ي ال�ح�ي��اة السياسية
رسميا وقانونيا .ولكن م��ا ن��راه ف��ي واق� ً�ع
الحياة السياسية الكويتية ،ان هناك احزابا
غ�ي��ر معلنة وت �م��ارس عملها ول�ه��ا م�ق��رات
وتمارس انتخاباتها بطريقه معلنة فكيف

ي �ك��ون ذل ��ك؟ ان ت��رك ال��دول��ة ل�ت�ل��ك االح ��زاب
ب��أش �ك��ال م �خ�ت �ل�ف��ة وغً �ي ��ر م �ع �ل �ن��ة رس�م�ي��ا
وال�م�ح�ظ��ورة دس�ت��وري��ا بالعمل السياسي
م�خ��ال�ف��ة ل �ل �ق��ان��ون وال ��دس �ت ��ور ،وص� ��ار لها
ت��أث�ي��ر س�ل�ب��ي ع�ل��ى ال �ح �ي��اة ال�س�ي��اس�ي��ة في
ال��دول��ة ،م��ن ح�ي��ث ال�ت��أث�ي��ر ع�ل��ى المواطنين
في سير حياتهم العامة ودفعهم االنضمام
ال��ى تلك االح��زاب للحصول على امتيازات
غ�ي��ر ع��ادي��ة ت��وف��ره��ا ال��دول��ة لتلك االح ��زاب.
فالمواطن محتار في اي اتجاه يسير ،اما
ب��االن �ض �م��ام ال ��ى ت�ل��ك االح� ��زاب وال�ح�ص��ول
ع�ل��ى ام �ت �ي��ازات واف�ض�ل�ي��ة ف��ي التعيين في
ك�ث�ي��ر م��ن ال �م��راك��ز ال��رئ�ي�س��ة ب��ال��دول��ة او ان
ً
ي �ك��ون م �س �ت �ق��ا وي �ع �ت �م��د ع �ل��ى ن�ف�س��ه من
حيث ق��درات��ه الذاتية وف��ي ه��ذه الحالة ليس
الدولة،
هناك دعم او افضلية او أولوية له في
ً
فاحترام النفس واالستقالية تفقده كثيرا
من االمتيازات التي يحصل عليها المواطن
اآلخ��ر ،ال��ذي ينضم ال��ى تلك االح��زاب وهذه
تفرقة فاحشة بين نوعين من المواطنين،
ومحيرة في الوقت نفسه ،وال�س��ؤال المهم
لتلك
ل �م ��اذا ت��وف��ر ال ��دول ��ة ت �ل��ك االم� � ًت� �ي ��ازات ً
االح ��زاب وه��ي ممنوعة ق��ان��ون��ا ودس �ت��ورا،
واع�ض��اؤه��ا ل��م ول��ن ي�ك��ون لهم والء للدولة
بل والء دائم لتلك االحزاب وهم من اسباب
تأخر التنمية المطلوبه للدولة؟

ام��ا ال �م��واط �ن��ون ال�م�س�ت�ق�ل��ون ف�ه��م ال��ذي��ن ال
يريدون االنضمام لتلك االحزاب واالعتماد
في حياتهم على قدراتهم الذاتية ،وهم في
معظمهم م��ن ال�ت�ك�ن��وق��راط المتخصصين
والمنتجين ف��ي حياتهم ووالؤه��م لوطنهم
وليس لتلك االح��زاب ،انها م��أس��اة حقيقية
تحبط ال�م��واط�ن�ي��ن المستقلين ،وال��دول��ة ال
ت �ف �ك��ر ف ��ي ت �غ �ي �ي��ر ذل� ��ك ل �ص��ال��ح م�س�ت�ق�ب��ل
وتنمية البلد فما العمل؟
المطلوب من الدولة أن توقف تلك االح��زاب
والتنظيمات غير القانونية وت��وق��ف كذلك
منح تلك االح��زاب والتنظيمات االمتيازات
غ� �ي ��ر ال � �ع ��ادي ��ة ف� ��ي ال ��وظ ��ائ ��ف ال �ح �ك��وم �ي��ة
والمعامات التجارية او الدينية السياسية
واالت� �ج ��اه ال ��ى ال �ح �ي��اد م ��ع ال �م��واط �ن �ي��ن في
اعتاء المناصب ،ووض��ع الرجل المناسب
ف� ��ي ال� �م� �ك ��ان ال� �م� �ن ��اس ��ب ح� �س ��ب ال� �ك� �ف ��اءة
وال�م�س��اواة في تكافؤ الفرص والحياد في
ال�ع�م��ل ال �ت �ج��اري واع �ط��اء ال�ج�م�ي��ع ال�ح�ق��وق
بشفافية كاملة وحسب القانون.
ان��ه ال�ط��ري��ق الصحيح ل�ل��وص��ول ال��ى ال��دول��ة
ال�م��دن�ي��ة ال�ح��دي�ث��ة ال�م�س�ت��دام��ة ف�م�ت��ى نعيد
�ات
ت �ف �ك �ي��رن��ا ون �ح �ت ��رم ال �ح �ق ��وق وال ��واج� �ب � ً
ل �ل �م��وا ًط��ن ودف � �ع� ��ه ال � ��ى ان ي� �ك ��ون م �ن �ت �ج��ا
حقيقيا لما فيه خير ومصلحة ه��ذا البلد
الطيب؟ والله المستعان.

حامد السيف

