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مزيد من التفاصيل بخصوص

صفقات التس ّلح العربية

تكلمنا مبقال �سابق عن بع�ض� ،أقول بع�ض
القواعد واال�س�س التي تقوم عليها �سيا�سات
الت�سلّح وال�صفقات بني الدول ،على الأقل
ما جرت العادة ان يكون بالعامل العربي
وال�رشق الأو�سط ،كونها منطقة �صاخبة
بالنزاعات و�صفقات الت�سلّح الكبرية،
حتديد ًا تكلمنا بالعامل االقت�صادي وامور
نقل التكنولوجيا «االوف�ست» واجلانب
ال�سيا�سي املحفز ملثل ه��ذه ال�صفقات،
واليوم نتكلم عن املزيد من هذه العوامل،
ونبد�أ باملحاذير القانونية .
املعروف �أن الدول العظمى بالعادة «تغار»
على ا�رسارها الع�سكرية ،وحتى ت�ضمن عدم
ت�رسب ه��ذه التكنولوجيات خ��ارج نطاق
التحالفات تلج�أ الى ال�رشط اجلزائي ،او
املحاذير والقواعد القانونية عند توقيع
العقود ،وفيها ت�ضمن الدولة امل�شرتية لل�سالح
عدم ا�ستخدام طرف ثالث لهذه امل�شرتيات او
عدم اطالعه على ا�رسارها ،ورمبا �أ�شهرها ما
قامت به �أمريكا عند بيع طائرات الأواك�س
للمملكة العربية ال�سعودية ،حيث ا�شرتطت
عدم اطالع او ا�ستخدام اي طرف خارجي لهذا
ال�سالح ,خ�صو�ص ًا الباك�ستانيني ،وال اعلم
ملاذا جرى تخ�صي�ص باك�ستان حتديداً ،وهذا
ما ذكره االمري بندر بن �سلطان يف �شهادته
على قناة ام بي �سي ،وهذه االتفاقيات تقوم
احلكومة االمريكية بتوقيعها مع اي دولة قبل
توريد اي قطعة �سالح �إليها ويطلع الكونغر�س
االمريكي لإقرارها.
هناك اي�ض ًا عامل �آخر مهم ،وهو �إمكانية
بيع ال�سالح لطرف ثالث ك�سالح م�ستخدم
« »usedبعد فرتة من الزمن ،وتلج�أ الكثري
ِمن الدول ل�ضمان ح�صول ذلك دون تداعيات
قانونية ل�ضمان عدم تكد�س ا�سلحة لي�س
لها داع يف ال��وق��ت احل��ايل وغ�ير قابلة
للتحديث وتكون يف العدة ا�سلحة للقوات
الربية من دون تكنولوجيات حرجة مثل
املدرعات وناقالت اجلنود وحتى الأ�سلحة
اخلفيفة واملتو�سطة للم�شاة ،مثال عليها
ما قامت به ال�سعودية من بيع ملدرعات
بانهارد القدمية التي ت�صنع برتخي�ص
لإحدى الدول االفريقية وتقدمي بع�ض منها
كهبة ،و�أي�ض ًا بيع ال�سعودية طائرات f5
 tiger sharkالى املغرب بعد ان خرجت
الكثري منها من اخلدمة ،املغرب ي�شغل
حالي ًا بع�ض ًا من هذه الطائرات االمريكية
القدمية ،وحولت ال�سعودية الباقي منها
لطائرات ا�ستطالع .
عامل �آخ��ر� ،إمكانية ا�ستخدام ال�سالح يف
ال�رصاعات والنزاعات الإقليمية� ،أملانيا
�أ�شهر مثال ،امل��ع��روف ان �أملانيا متنع
ت�صدير ال�سالح ب�أنواعه للدول اخلليجية,
وقد �أوقفت ال�سعودية خط ت�صنيع الر�شا�ش
 G35بعد ح��رب ت����صري��ح��ات م��ع برلني
وا�ستبدلته بالكال�شينكوف الرو�سي AK100
وح�سن ًا فعلت� ،أملانيا ال ت�صدر �سالحها لدول
ميكن ان ت�ستخدمه فعلياً ،لكنها �صدرت عدد
 24دبابة ليوبارد من �آخر �إ�صدار لها لقطر
مع مدافع  Pz2000ذاتية الدفع ,واي�ض ًا
ليوبارد الى اندوني�سيا ،رمبا لعلمها ان هذه
ال��دول من ال�صعب جد ًا ان ت�شرتك مبعركة
برية كبرية ،طبع ًا ي�ستثنى من كل ذلك الكيان
ال�صهيوين ب�سبب االبتزاز االبدي ملو�ضوع
الهولوك�ست ح�سب اعتقادي ،غي�ض من في�ض
,وهناك تفا�صيل اخرى ,ولكن نكتفي بهذا
القدر ,و�آ�سف على الإطالة و�شكراً.

مقاالت

بعد �أن و�ضعت احل��رب العاملية الأولى
�أوزاره���ا يف ع��ام  1918ما لبث ال�شعب
امل�رصي عام ًا واح���د ًا حتى �أ�شعل ثورة
� 1919ضد االح��ت�لال الإن��ك��ل��ي��زي مل�رص
بزعامة القائد و�أول من �أطلق عليه ال�شعب
امل�رصي لقب �ضمري الأم��ة �سعد زغلول
 ،1927 - 1858الذي قاد وبكل جد و�إ�رصار
ثورة �شعبية كانت ترف�ض اخل�ضوع الأجنبي
الدخيل املقرتن ا�سمه باملحتل البغي�ض
ويف هذه الأيام من �شهر مار�س  2019يكون
قد مر على تلك الثورة املجيدة مئة عام من
املجد والإجناز والتفوق والعي�ش الكرمي،
هذا ال�شعب الأبي الذي كان �أول �أمة عربية
تطالب بحريتها و�إخ��راج املحتل من كل
القطر امل�رصي وك�أن الزعيم اخلالد �سعد
زغلول ال��ذي �شغل من�صب رئي�س جمل�س
الأم��ة يف ف�ترة من حياته يثبت �أن م�رص
العربية مت��ار���س احل��ي��اة الدميقراطية
وتطالب باحلرية منذ �أمد بعيد وال يخفى

على اجلميع تقلد البا�شا �سعد �ضمري الأمة
رئا�سة جمل�س الوزراء مل�رص اململكة ممثال
لل�شعب العربي امل�رصي لي�صبح عنوانا
�ساطع ًا ب�أن م�رص كلها كانت �ضد االحتالل
الإنكليزي مل�رص عندما يتقلد زعيم ال�شعب
الثائر مقاليد ال�سلطة التنفيذية فيكون
بهذا ال�شعب مع ال�سلطة يف خندق واحد
�ضد االحتالل ،هذا التاريخ امل�رشف مل�رص
يجعل العقالء يقفون �إج�ل�ا ًال واحرتاما
وتقديرا لهذه الأمة التي كانت وما زالت
و�سام فخر واعتزاز لكل الأمة العربية منذ
فجر التاريخ احلديث ،وكلمة حق �أقولها
ل�سجالت التاريخ� :إن ال�شعب امل�رصي
والقطر امل�رصي هم الأمل وهم امل�ستقبل
وبهم ب�إذن الله تنعقد الأمور وت�شد العزائم
لتعود م�رص العربية ملكانتها التي
كانت عليها منذ ما يزيد على املئة عام،
اللهم احفظ م�رص و�شعبها من كل مكروه.
وللحديث بقية.

زاوية أمنية

حمد عبداهلل السريع

انتخابات جمعية الصحافيين الكويتية
بد�أت العمل يف ال�صحافة قبل �أكرث من �سبع
�سنوات وذلك ككاتب مقاالت �أمنية وما زلت
م�ستمر ًا رغ��م تغيري اجل��ري��دة التي اعمل
بها وح�صلت على هوية �صادرة من جمعية
ال�صحافيني الكويتية منذ ذلك احلني ومل
ا�ستفد منها يف �شيء ٠
هي املرة الأولى التي �أ�شارك بها يف الت�صويت
النتخاب �أع�ضاء اجلمعية العمومية حيث
دعيت للم�شاركة من قبل �أح��د ال�صحافيني
الأ�صدقاء ٠
اجلمعية تقع يف منطقة ال�شويخ بالقرب من
مباين ال�صحف اليومية وقد �شاهدت العديد
من ال�صحافيني الزمالء ولكن ما ي�ؤ�سف انني
ال اعرف الكثري منهم لي�س ق�صورا مني بل
ق�صور من �أع�ضاء جمعية ال�صحافيني الذين
يعي�شون بنظام «ال�سهود واملهود».
�أع�ضاء جمل�س �إدارة جمعية ال�صحافيني
الكويتيني لهم اكرث من ع�رشة �أع��وام وهم
يتولون الإ�رشاف على اجلمعية دون ان يقدموا
�إال ال�شيء الب�سيط لل�صحافيني.
�أما الق�صور يف جمعية ال�صحافيني فيتمثل يف:
عدم وجود قانون وا�ضح و�رصيح للدفاع عن
ال�صحافيني وحقوقهم وعدم م�شاركة اع�ضاء
اجلمعية يف مناق�شة القوانني التي تخ�ص
حقوقهم وواجباتهم امام جمل�س الأمة.
عدم �إقامة �أي ندوات �أو م�ؤمترات تعريفية
�أو ملناق�شة مطالب ال�صحافيني لنقلها الى
امل�س�ؤولني مبجل�س الوزراء �أو جمل�س الأمة.
عدم �إقامة �أي دورات تدريبية لل�صحافيني
لتطوير قدراتهم الإع�لام��ي��ة وال�صحافية
ملتابعة اال�ساليب احلديثة يف نقل املعلومة

وا�ستخدام و�سائل التوا�صل االجتماعي.
ومن الوا�ضح ان ذلك الق�صور هو الذي جعل
الكثري من ال�صحافيني يعزفون عن امل�شاركة
يف االنتخابات �أو الت�صويت �أو حتى احل�صول
على الهوية التي يدفعون ر�سوم ا�شرتاك لها
ت�صل الى  25دينار ًا �سنوي ًا.
بع�ض االع�ضاء يدافع عن اجنازات للجمعية
والتي تتمثل ح�سب اعتقاده يف تقدمي تذاكر
�سفر خمف�ضة التكاليف او خ�صومات على
بع�ض امل�شرتيات م��ن ال����شرك��ات ،ولكن
حني تطلع على تلك اخل�صومات جتد انها
فوق �سعرها العادي فالتخفي�ض على تذكرة
ال�سفر التي متنحها اجلمعية لل�صحافيني
جتد �أنها لتذكرة مفتوحة وب�سعر �سنوي كما
هي للتذكرة امل�رصوفة للمبتعث على ح�ساب
الدولة يف مهمة ر�سمية و�سعرها اكرث من �سعر
التذكرة العادية ،ولهذا مع احرتامي لالخوة
االع�ضاء فالواجب عليكم التحرك بجدية
لتقدمي خدمات وامتيازات اف�ضل لل�صحافيني
بدل من اتخاذ املنا�صب كوجاهة .
�أم��ا الأم��ر ال��ذي يجب ان تتدخل به وزارة
ال�ش�ؤون يف تطبيق القانون هو �إلزام جمعية
ال�صحافيني بالت�صويت لكل ناخب بال�صوت
ال��واح��د �أ���س��وة مبجل�س الأم���ة ولبقية كل
امل�ؤ�س�سات الأهلية واجلمعيات التعاونية
التي تخ�ضع لل�صوت الواحد ولكن جمعية
ال�صحافيني ت��رى ان الناخب له احل��ق يف
الت�صويت ل�سبعة �أع�ضاء مر�شحني وهذا
خم��ال��ف للقوانني وال���ق���رارات الكويتية
اجلديدة .
وال�سالم عليكم .

عبدالعزيز خريبط
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الحرب بالوكالة على رؤية
«كويت جديدة»

ع��ن��دم��ا ن��ري��د �أن ن��ك��ون يف امل��ق��دم��ة ب��ر�ؤي��ة
ا�سرتاتيجية فعلية وم�شاريع عمالقة تعود على
الدولة  ،والأجيال القادمة بالرخاء والرفاهية
واال�ستقرار على جميع امل�ستويات� ,إذ بنا جند
من ي�سحب �سحبا �إلى اخللف ب�أفكار و�أراء والن�رش
بح�رص على ت�شويه الدميقراطية من خالل اطالق
اال�شاعات مبنهجية ا�ستعدادا خلو�ض حروب على
كثري من و�سائل االعالم و�شبكات ومواقع التوا�صل
االجتماعي املغر�ضة واملحر�ضة على حماربة
العمل والإجنازات يف الدولة وذلك لعرقلة
م�سرية وخطة «كويت جديدة».
من ذلك اعرت�ض بع�ض الأع�ضاء �شكال للتك�سب
ودفاعا عن فكرة احلرب بالوكالة عن الكثري
من التوجهات والأفكار التي ال تخدم البلد ،
فخطة التنمية الوطنية املنبثقة عن ت�صور
ح�رضة �صاحب ال�سمو �أمري البالد ال�شيخ �صباح
الأحمد لر�ؤية دولة الكويت بحلول عام ،2035
ويجري العمل يف الوقت احلا�رض على الإدارة
وح�شد كافة اجلهود لإجناز �أهداف خطة التنمية
الوطنية عرب �سبع ركائز �أ�سا�سية منها مكانة
دولية متميزة  ،وبنية حتتية متطورة ،ور�أ�س
مال ب�رشي �إبداعي  ،و�إدارة حكومية فاعلة ،
ورعاية �صحية عالية اجلودة ،واقت�صاد متنوع
م�ستدام  ،وبيئة معي�شية م�ستدامة وذلك لنقلة
نوعية وحتول الكويت �إلى مركز �إقليمي ًا رائد
ثقايف ومال ًيا وجتاري وبيئة جاذبة لال�ستثمار،
وي��ق��وم فيه القطاع اخل��ا���ص بقيادة الن�شاط
االقت�صادي ،وت�شجع فيه روح املناف�سة وترفع
كفاءة الإنتاج يف ظل جهاز دولة م�ؤ�س�سي داعم،
حمافظ على القيم والهوية االجتماعية  ،حتقيقا
للتنمية الب�رشية املتوازنة .
وقد كُ لف ال�شيخ نا�رص �صباح الأحمد رئي�س فريق
لتحقيق وتفعيل ر�ؤية �صاحب ال�سمو الأمري «كويت
جديدة  ، »2035وتو�ضيح الكثري من الأفكار
واخل��ط��ط وامل�شاريع ومنها م�رشوع ا�ستغالل
اجل��زر الكويتية ال�رشقية احل��رة وه��ي :بوبيان
وفيلكا ووربة وم�سكان وعوهة  ،والتي تتمثل يف
�أهمية ربط االقت�صاد بالأمن و�رضورة �أن تتخذ �إدارة
الدولة ال�شكل الذي يتنا�سب الر�ؤية ف�ضال عن �إعادة
الكثري من الأن�شطة العامة للدولة  ،والعمل على
ميناء مبارك ومدينة احلرير وجهود وتكاتف جهات
حكومية وخا�صة� ,إال �أن ما هو وا�ضح �أن هناك
توجها لتعطيل هذه التنمية الواعدة من قبل بع�ض
�أع�ضاء ال�سلطة الت�رشيعية حيث الحظنا من خالل
الت�رصيحات واملواقف حالة وم�ؤ�رش ًا من الرف�ض
لغر�ض التك�سب ال�شعوبي يف �إقرار الت�رشيعات
اخلا�صة يف مثل هذه امل�شاريع الكربى ،وبع�ض
�أع�ضاء جمل�س الأم��ة املوقرين مل ي��ق��ر�ؤوا وال
يريدون االطالع على الر�ؤية وال امل�شاريع وفقط
همهم الأول رف�ض �أن يكون هناك م�شاريع تنموية
واقت�صادية وك�أن الهموم الأولى هي اخلمور !..
نواب جمل�س الأمة ي�رصحون عرب ال�صحف ويغردون
يف «تويرت» وي�شحنون النا�س مبوا�ضيع هام�شية
وربط هذه امل�شاريع ال�ضخمة باخلمور واحلديث
عن ال��ع��ادات والتقاليد والدين الإ�سالمي دون
تو�ضيح للعامة ب�أن امل�شاريع قيد التنفيذ  ،لذلك
ن�س�أل من يعرت�ض وي�ؤجج ال�شارع يف موا�ضيع
هام�شية ملاذا ال يدر�س املو�ضوع من جميع اجلوانب
 ،وتعرف اجلوانب االيجابية وال�سلبية  ،وتو�ضح
املالحظات حمل االعرتا�ض ويكون هناك حتى ولو
ح��وار جمتمعي ومناق�شة يف بع�ض الت�رشيعات
اخلا�صة بعيدا عن التوجه لتعطيل التنمية وا�شهار
حروب الوكالة  ،فمن غري املعقول �أن جند هناك
تعطيال للتنمية وامل�شاريع التنموية ملجرد بع�ض
املالحظات والنقاط والتي ميكن الو�صول فيها �إلى
حلول تر�ضي جميع الأطراف .
فمثل هذه امل�رسحية التي �أ�صبحت مك�شوفة يف
الرف�ض والتعطيل مملة ال تنطلي �إال على �أً�صحاب
امل�صالح ال��ذي��ن ي��ري��دون �أن تتوقف الدولة
عن البناء والعمران والتنمية عند م�صاحلهم
اخلا�صة .

حسبة مغلوطة

أقنعة

علي البصيري

د.ياسمين القطامي

a.h.albossiri@gmail.com
Twitter: @alialbossiri1

@y_alqtami

كيف تخفف مشكلة المبالغة في التفكير؟ «»2 - 1
املبالغة يف التفكري م�شكلة نف�سية
يعاين منها الكثريون  ..تت�سبب
يف التوتر املزمن وقلة النوم..
خفف منها باخلطوات التالية:
 -1راق���ب م��ا ي�ستفز م�سل�سل
املبالغة يف التفكري و�سجله
على ورقة  ،هل هو موقف مر بك
وانتهيت منه وت�ستمر يف اعادة
تقييمه �أم هو �سيناريو م�ستقبلي
�سيئ تتوقعه با�ستمرار؟
 -2كلما انتبهت مل�ستفزات
املبالغة يف التفكري لديك كان
التغلب عليها �أكرث �سهولة.
 -3حدد وقت ًا زمني ًا ق�صري ًا للتفكري
يف املوا�ضيع ال�سهلة «خم�س
دقائق» ووقت ًا زمني ًا اطول قلي ًال
للموا�ضيع الأ�صعب ثم ابحث عن
اي الهاءات تبعدك عن التفكري.
 -4ميكنك �أن ت�أمر نف�سك ب�صوت
مرتفع �أن «توقف عن التفكري» �إذا
كان �أثناء النهار � ،أو �أن ت�شتت

انتباهك عن التفكري بالرتكيز
على ابقاء عينيك مفتوحتني اذا
كان لي ًال «وقت النوم».
� -5أي تقنيات ا�سرتخاء تنا�سبك
اث��ن��اء ال��ن��ه��ار مهمة للتغلب
على هذه امل�شكلة كالريا�ضة،
التنف�س ،ال��دع��اء ،اال�ستغفار
وغريها.
 -6قلل ال�ساعات التي تق�ضيها
على و�سائل التوا�صل فهي لها
�صلة مبا�رشة ب�أمرا�ض االكتئاب
والتوتر والأرق واملبالغة يف
التفكري واملثالية وغريها ح�سب
الدرا�سات احلديثة.
 -7كن غفور ًا مع نف�سك ال تعلق يف
�أخطاءك ال�سابقة ،وتوقع االف�ضل
حلياتك فكل متوقع �آت.
 -8واخ�ير ًا ...االمر يحتاج الى
تدريب لن تتوقف امل�شكلة خالل
ي��وم او يومني يجب �أن تدرب
نف�سك وتثاوب.

بال  ..بال  ..بال!

مما �شاهدت يف رحالتي ما بني دول العامل وم��ا ع�شت من
انتكا�سات �أدت الى �أن �أ�ستثمرها الى جناحات ومنهج لطريقي
كي �أكون ان�سان ًا  ..نعم �إن�سان حقيقي يت�أثر مبا يعرف ويتفاعل
بل ويوجد حلو ًال قد ال تروق للبع�ض لأنها حلول قا�سية اال �أن
فيها اخلال�ص ,وقد درج الأوروبيون على �أن يكونوا ب�رش ًا ذوي
طاقة �إنتاجية ويقد�سون العمل وما دون ذلك يعترب بال  ..بال ..
بال ,وما ن�شاهده من ا�ستياء عام و�صل الى �أن يكون �شبه يومي
من الأو�ضاع املعي�شية يف املجتمع وهذا ما ينذر باالنفجار بعد
�أن يحتقن املجتمع ب�شكل ي�ؤدي الى �إخراج ما فيه من مكبوت
من م�شاكل وق�ضايا �ست�ؤدي الى عواقب غري حممودة ف�إين �أرى
�أن نكون ممن م�سك الع�صا من الو�سط وبادر الى ال�سعي ب�إيجاد
حل ملا يعانيه اجلميع ,فالوا�ضح يل �أننا ن�سري نحو فوهة
الربكان وال نحتاج ب�سبب امل�شاكل املوجودة من الو�ضع العام
وما تخلف من ف�شل بع�ض امل�س�ؤولني ممن �أولوهم امل�س�ؤوليات
العامة والذين يحتاجون الى غربلة ونف�ضة ومنهم الكثري �أراهم
مل يقدموا ملراكز �أعمالهم ووزاراتهم �شيئ ًا مع ما يتقا�ضونه
من رواتب حتى بات �سلم الرواتب متخم ًا بالعجز ويبحث عن
حل ل�سداد ما عليه دون املورد الوحيد والذي نحمد الله عليه
اذ ًا نحن �أمام احباط عام تولد ب�سبب ف�شل الإدارة ،فما احلل
يا�سيدي الكرمي؟ ومن �سيبادر الى احلل بعد �أن �أ�شبع ال�شارع
ا�ستهالك الق�ضايا و�آخرها من �سي�صل الى كر�سي الت�رشيع حتى
�أ�صبحت الق�ضية م�صريية تتوقف لأجلها حياة الب�رش ...مهال

 ..مهال  ..مهال � ..أمل تفكر مليا ملاذا تتوقف احلياة لوجود
انتخابات نيابية؟! طبعا مل تفكر ومل يخطر ببالك فالأغلب انك
مل تفكر يف هذه النقطة! اذ ًا لننطلق يف رحلة موجزة عنوانها نحن
كمجتمع هل يعقل مع ما منلك من موارد مل نوجد ح ً
ال ملا نعانيه
من م�شاكل ننام ون�صحو عليها م�شكلة الإ�سكان وكم�شكلة القرو�ض
وم�شكلة امل�شاكل الزحام اخلانق وم�شكلة العمالة ال�سائبة
وامل�شكلة ال�صحية وخام�سة الأثايف م�شاكل التعليم وما ي�ستند
�إليه املجتمع لتخريج طالب يقودون م�سرية كل هذه احلياة مبا
فيها من م�شاكل ابتد�أت من مقاعد الدرا�سة والأ�سباب جمهولة
للبع�ض اال �أنها وا�ضحة يل وجلية �أعرفها و�أعرف كيف �أتخل�ص
منها �إذ نحن نفتقد �أهم عن�رص يف امل�شكلة وهو التخطيط ،نعم يا
�سيدي نحن ال ن�سري وفق خطط وان �رسنا ف�إننا ال نلتزم بها لأننا
بب�ساطة تعودنا على الفو�ضى وليخترب بع�ضنا بع�ض ًا ولرناقب ما
�أطلب منك مراقبته هو االلتزام بالدور  ..فنحن ال نلتزم مب�سار
قيادتنا لل�سيارة  ..وال نلتزم بالدور يف اجناز معامالتنا ..
وال نحب �أن ننتظر ونعطي دور ًا لأ�صحاب احلق املدين كالعاجز
واملعاق وكبري ال�سن وامل��ر�أة �إن وقفنا عند كا�شري اجلمعية
لنحا�سب بقالتنا ،ولن �أطيل عليك ،حتى طابور ال�صباح �أ�صبح
الأطفال يت�أففون منه وال يريدون ح�ضوره� ،إذ ًا ما نعانيه هو
م�شكلة حتتاج �إلى �أن تدر�س ومتح�ص ونفهم كيف تكون حلولها
 ..فهل تدرك ذلك اجلهات امل�س�ؤولة عن هذه امل�شاكل؟ �إذا ما
ندور به اليوم هو بال هدف  ..بال م�ضمون  ..بال نتيجة .

