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 المليفي والشليمي والعبيسان: تصريحات أوباما عن التعويضات سقطة تاريخية
 دعوا خالل ندوة المرصد إلى تغيير ثقافة العقل العراقي الذي يعتبر الكويت جزءًا من بالده

 مطلق العبيسان وأحمد املليفي وخالد الشليمي خالل الندوة (سعود سالم) متابعة من احلضور

 سامح عبدالحفيظ
  انتقد املشاركون في الندوة التي أقامها 
املرصد الكويتي لتأصيل الدميوقراطية 
التصريحات والتعهــــدات التي أطلقها 
الرئيس األميركي باراك أوباما واصفني 
اياها باخلطيرة وانها مخالفة صريحة 

للقانون الدولي وسقطة تاريخية.
  وطالبــــوا احلكومة بــــأن تكون لها 
رؤية وأجنــــدة واضحتان في التعاطي 
مع الشــــأن العراقي ليــــس فقط فيما 
يخص اجلانب املالي وامنا أيضا اجلانب 
البشــــري، موضحــــني ان ثقافة العقل 
العراقي التزال تعتقد ان الكويت جزء 
من العراق، داعني في الوقت نفسه التفاق 
الســــلطتني التشريعية والتنفيذية في 
الكويــــت على الوقوف على رأي موحد 

جتاه الشؤون اخلارجية.
  وقال النائب السابق احمد املليفي ان 
املؤسسة التشريعية تنشغل بخالفات 
جانبية داخلية على حســــاب املشاكل 
واألوضاع السياسية اخلارجية، مؤكدا ان 
هناك «طبخة» خطيرة جدا وهي اخلاصة 
بالديون الكويتية لــــدى العراق. وأكد 
املليفي ان الكويت هي التي ساعدت العراق 
على التخلص من النظام الديكتاتوري 
الســــابق، واصفا التصريح الذي أدلى 
به الرئيس األميركي باراك أوباما بأنه 
خطير جدا وبه مخالفة واضحة وخطأ 
فاحش فيما يخص احترام القانون الدولي 

والتعاطي مع القوانني الدولية.
  وأوضح املليفي ان أوباما الذي قال في 
تصريحه «من اخلطأ ان نحمل الشعب 
العراقي ما قام به النظام الديكتاتوري 

الســــابق» هو بذلك اخطأ ألنه ربط بني 
الشــــعب والنظام، مؤكدا ان ذلك خطأ 
سياسي ال يغتفر من رئيس دولة تقود 
العالم. وفّســــر ذلك بقوله «من املبادئ 
الرئيسية للقوانني الدولية الشخصية 
االعتباريــــة املنفصلة عــــن الناس في 
الدولــــة»، مضيفا انه البــــد ان متتلك 
الدولة شــــخصية مســــتقلة ال ترتبط 
بالرئيس احلالي او الرئيس الســــابق. 
وقال املليفي انه عندما حتدث انقالبات 
في بعض الدول تلتزم احلكومة اجلديدة 
بكل الواجبات الدولية التي التزمت بها 
احلكومة القدمية، مؤكــــدا ان تصريح 
الرئيس األميركي سقطة خطيرة له اذ 
انه بذلك يهدم النظام الدولي الذي يقوم 
على القانون الدولي في بناء مؤسسات 
الدولة والتزاماتها بحقوقها وواجباتها 
جتاه اآلخرين، مبديا خشيته من اتخاذ 
هذا التصريح ذريعــــة للتحلل من اي 
التزامــــات قادمة ألي دولــــة من الدول 
نتيجة لتغيــــر نظامها او غيابه بثورة 
او انقالب او ما شابه ذلك. وطالب املليفي 
احلكومة الكويتية بأن تكون لها رؤية 
وأجندة واضحتان في التعاطي مع الشأن 
العراقي، متسائال عن موقف احلكومة 
العراقية في التعاطي مع املناهج العراقية 
فيما يخص النظرة املجتمعية للكويت، 
شارحا: الشارع والعقل العراقي ينظر 
الى اآلن الى الكويت على انها جزء من 

العراق.

  جار وعدو

املليفـــي: «كيف ميكن    وتســـاءل 

التعامـــل مع جار يتعامل مع الكويت 
وكأنها عـــدو بالرغم من كل ما قدمته 
الكويت للعراق ومازالت حترشاته على 
احلدود قائمة»، منتقدا تعاطي النواب 
في مجلس األمة مع هذه القضية وكأنها 
شأن محلي من حيث التناقضات في 
التصريحـــات النيابية ولكن كان من 
املفترض ان يصدر مجلس األمة بيانا 
واحدا رسميا واضحا وليس تصريحات 

مختلفة.
  واستنكر تصريحات بعض األعضاء 
الذين لم ميانعوا من اســـقاط الديون 
الكويتية عن العراق في حال اسقاط 
القروض عن املواطنني، مبينا ان ذلك 
يعتبر مبنزلة دغدغة مشاعر الكويتيني، 
داعيا الى اعادة ترتيب ومللمة الوضع 
او احلكومة  البرملـــان  ســـواء داخل 

للتعاطي مع هذا الشأن.
  واضـــاف انه يجب ان تكون هناك 
أجندة في التفاوض مع اجلانب العراقي 
وال تقتصر تلك املفاوضات على اجلانب 
احمللي بل يجب ان يدرك العقل العراقي 
انه لـــوال اهللا ثم الكويت التي فتحت 
حدودها إلسقاط النظام العراقي وكانت 
الكويت هي البوابة الرئيسية إلسقاط 
النظام العراقي الســـابق وازاحة هذا 
الطاغوت والظلم ملا اصبح لديه برملان 
وانتخابات وميارس دوره في احلصول 

على الدميوقراطية.
  وبّني املليفي ان العراق ليس لديه 
مشكلة مالية بل ان الدولة التي تريد 
فتح صفحة جديـــدة يجب عليها ان 
تبادر بااللتـــزام ال ان حتاول التهرب 

من التزاماتها، مذكرا بأن أملانيا دفعت 
ما قيمته ٣٩ مليار دوالر كتعويضات 
لليهود جـــراء ما فعلـــه بهم احلزب 

النازي.
  وأكد املليفي: «اذا كان هذا ســـلوك 
القيادات العراقية احلالية فال يوجد امان 
مستقبال في التعامل معهم فهم يريدون 
اخلروج من الفصل السابع وحينها لن 

يدفعوا للكويت فلسا واحدا».
  وطالب املليفي احلكومة العراقية 
بوضع املناهج الثقافية إلعادة صياغة 
العقلية العراقيـــة لكي تؤمن بحرية 
الرأي وحتترم جيرانهـــا وان يكون 
العراقيـــون واضحني وشـــفافني في 

التعامل مع اجليران.
  وطالـــب املليفـــي مجلـــس األمة 
واحلكومة بان تكون رسالتهما واضحة 
في هذا الشأن، داعيا الى عدم التصارع 
على هذا الشـــأن مثلما نتصارع مع 

قضايانا الداخلية.

  موقف سلبي

  مـــن جهته، اســـتغرب الناشـــط 
السياسي خالد الشليمي موقف اميركا 
السلبي جتاه الكويت وهي تعتبرها 
حليفا استراتيجيا ألميركا، مؤكدا ان 
اميركا من كبريات الدول التي ال حتترم 
احلقوق واملبادئ وأكبر دليل على ذلك 
دخولها العـــراق دون غطاء من األمم 

املتحدة.
اميـــركا تبحث عن  ان    وأضـــاف 
مصاحلها االقليمية واالستراتيجية، 
مبينا ان دخولها العراق كان دون غطاء 

قانوني مـــن األمم املتحدة فضال عن 
ان مبررات دخول العراق كانت كاذبة 

بالرغم من القضاء على الطاغوت.
الشـــــليمي ان هنـــــاك    وبـــــّني 
ازدواجــية في تعامل الواليات املتحدة 
مع القضايا فعني الرضا على اسرائيل 
في حني انها ال ترغب في وجود بعض 
الدول في اطـــار النظم االقليمية فهي 
اآلن حتاول بشتى الطرق والوسائل 

ضرب ايران.
الشـــليمي ان ســـتخلق    وأضاف 
سيناريوهات ومبررات لضربها لكن 
ذلك لن يكون في مصلحة الكويت على 
االطالق، مبينا ان جـــل ما يهمها هو 
مصاحلها في املنطقة وليس مصاحلها 
في الكويت، ناصحا القيادة السياسية 
في الكويت بان تعي وتنتبه لهذا األمر 
جيدا وينبغي ان تكون عالقة الكويت 
بأميـــركا عالقة مصالح ال عالقة حب 

وهوى.
  وقـــال ان الرئيس االميركي منظر 
ويعطي من الكلمات ما تخفق له القلوب 
فهو يتحدث دائما عن السالم واالستقرار 
وينتقد بعض السياسات االسرائيلية 

كاالستيطان ولكنه ال يحرك ساكنا.
  وقال ان هناك خالفات حدودية مع 
اململكة العربية السعودية ولكن مت حلها 
عن طريق اللقاءات الثنائية ألن اململكة 
حتكمها الشريعة اإلسالمية واألخالق، 
مستدركا ان احلكومة العراقية هي جزء 

من ثقافة الشارع العراقي.
  وأوضح ان ذلك تنتج عنه غوغائية 
وتصريحات ال مســـؤولة، فالشارع 

السياسي ال ينعم باالستقرار منذ اكثر 
مـــن ١٠٠ عام ألن ثقافة هذا الشـــعب 
مبنية على التناقضات فأخرجت حكومة 
طائفية خرجت من ميليشيات وحتمل 

فكرا طائفيا فماذا ننتظر منها؟

  عمالء الداخل

الكويـــت جارة بذلت    واضاف ان 
الغالـــي والنفيس وفتحـــت األبواب 
على مصراعيها وتعرضت النتقادات 
وأبواق النظام البائد، مبديا خشيته 
ممن أســـماهم عمالء الداخـــل الذين 
يسمون أنفسهم وكالء ملراجع ميجدون 
في احلكومة العراقية ويتكلمون عن 
ايران وتساءل أين وطنيتهم؟ فنحن 
نخشى منهم اكثر من اولئك الذين في 
اخلارج والذين طالبوا باسقاط ديون 

العراق جزافا.

  مساعدات للعراق للخروج

من الفصل السابع

  من ناحيته، انتقد رئيس املرصد 
الدميوقراطية  الكويتـــي لتأصيـــل 
(رصد) مطلق العبيسان ان التعهدات 
والتصريحـــات للرئيـــس االميركي 
بعد لقائه بالرئيـــس العراقي والتي 
تتضمن نوعا من املساعدات للعراق 
على اخلروج من الفصل السابع ومن 
عهدة مجلس األمـــن، موضحا ان ما 
ادخل العراق حتت البند السابع هي 

حرب ١٩٩٠.
  واستذكر مواقف الكويت ايام الدولة 
العثمانية عندما اتفقت مع أملانيا ملد 

سكة حديد الى الكويت عندها خرج 
الكويتيون ووقفـــوا في هذا املوقف 
واستطاعت الكويت الغاء هذا املشروع 
بعد املعاهدة مـــع بريطانيا العظمى 
وجنبت أمن البلد هذا املشروع، مؤكدا 
ان الكويت استطاعت عن طريق االرادة 
السياسية والتخطيط الدقيق اخلروج 

من هذا املأزق.
  واضـــاف العبيســـان ان الكويت 
تتفـــق مـــع أوباما في عـــدم حتميل 
الكويتي مسؤولية ما حدث  الشعب 
البائد، مضيفا  العراقي  النظام  اثناء 
ان الكويت لم تبلغ درجة االطمئنان 
الى اجلانب العراقي في ظل التحرشات 

التي يقوم بها.
  وانتقد العبيسان عدم اتخاذ موقف 
جماعي نيابي في هذا الشـــأن بحجة 
ســـفرهم الى اخلارج أو انهم ليست 
لديهم رؤيـــة وليس لديهم تعاط مع 

الشأن اخلارجي.
  موضحا ان ربـــع اعضاء مجلس 
االمـــة فقط صرحوا في هـــذا االطار 
وتصريحاتهم بعيدة عن رغبة الشعب 

الكويتي.
  بدوره، اكد رئيس اجلمعية الكويتية 
ملتابعة وتقييم االداء البرملاني ان قيمة 
التعويضات لـــدى العراق ٢٠ مليارا 
والشـــعب الكويتي اولى بها من اي 
جهة اخـــرى وليس من حق الرئيس 
االميركي التعهد بإسقاط تلك الديون، 
موضحا ان هذا شأنا كويتيا داخليا 
وليس ألميركا احلق في التدخل في 

شؤوننا الداخلية.

 السنان: الجمعية الكويتية للعلوم اإلسالمية تدشن «ديني علم وتسامح»
 ليلى الشافعي

  أكد رئيس مجلس ادارة اجلمعية الكويتية للعلوم االسالمية الداعية 
حمد السنان ان قصور محاضن التعليم والتربية وعدم مواكبة االنفتاح 
ساهم في شيوع اجلهل بأبسط علوم ديننا احلنيف مما اضر برسالته 
السمحاء، حيث خلت املناهج االسالمية من ابسط العلوم، وهو ما ادى 

الى الغلو والتطرف والعصبية أو االنحالل والتغريب.
  وقال في تصريح لـ «األنباء» مبناســـبة تدشني اجلمعية حملتها 
االعالمية «ديني علم وتســـامح» ان من رحم هذه االوضاع جاء دور 
اجلمعية الكويتية للعلوم االسالمية مللء هذا الفراغ من خالل تيسير 
طلـــب العلم في اطار عال من االلتزام والتربية بآداب وأخالق الرواد 
من العلماء بعيدا عن مقاصد السياســـة، حيث تتفاعل اجلمعية مع 
كل ما يوحد الكلمة ويؤلف القلوب بني مختلف مكونات املجتمع من 

منطلق التكامل ال التنافس.
  وتابع بأن نشر العلم الشرعي الصحيح هو رسالة اجلمعية الكبرى، 

فمن خالله تزدهر االمم وتتطور وتسمو بأخالق العلماء. بحيث تسود 
الرحمة واآلداب افراد املجتمع وأركانه ومكوناته، لذا فإن شعارنا هو 
«علم ومتعلم وعالم» وذلك بتعليم وتأهيل طلبة العلم والعلماء ونشر 

وتشجيع ودعم العلوم واملشاريع العلمية واالسالمية.
  واشـــار الى ان اجلمعية تأسســـت عام ٢٠٠٥ كمؤسسة نفع عام 
تهدف الى رعاية واعالء مكانة العلم والعلماء واحتضان النابغني من 
طلبة العلم وتأصيل آداب واخالق طلب العلم، وتأهيله طالب العلم 
بأدوات وآليات طلب العلم للمســـاهمة في محاربة الظواهر السلبية 
كالتطـــرف واالرهاب من خالل تأســـيس البرامج العلمية الشـــاملة 
واملتدرجة واملتوازنة لتشـــجيع البحث العلمي في العلوم االسالمية 
ونشر الثقافة االسالمية والوعي بأهمية العلم وطلبه بني افراد املجتمع 
من خالل تبادل اخلبرات مع املؤسسات العلمية االسالمية املتخصصة 
واملشاركة باالعمال االنسانية وأنشطة املجتمع، باالضافة الى احياء 

 الداعية حمد السنانسير علماء املسلمني وتعريف الناس مبكانتهم. 

 متطوعة جتيب عن سؤال إحدى الطالبات 

 «كان» تشارك في أسبوع صحة «االجتماعية»

 شاركت احلملة الوطنية التوعوية ملرض السرطان (كان) في 
أســـبوع الصحة الذي نظمته كلية العلوم االجتماعية بجامعة 

الكويت حتت رعاية عميد الكلية د.عبدالرضا اسيري.
  وتأتي هذه املشاركة في إطار حرص «كان» على التواجد في 
احملافل العلمية والتواصل مع الطلبة من اجل نشر الوعي الصحي 
ملرض السرطان وتعريف الطلبة بأهداف احلملة املتمثلة في رفع 
مستوى الوعي الصحي ملرض السرطان وحتفيز املجتمع على 

تبني أسلوب حياة صحيا يجنبه اإلصابة باملرض.
  يذكر ان «كان» ســـعت منذ انطالقها الـــى التركيز على دور 
اجليل اجلديد في التوعية وذلك من خالل العديد من املناسبات 
واألنشطة التي شـــاركت فيها والزيارات التوعوية التي قامت 
بتنظيمها الى مختلف الكليات التابعة جلامعة الكويت واجلامعات 

اخلاصة واملعاهد. 

 قطر تعلن عن نجاح التشغيل التزامني 
الكهربائي بينها وبين البحرين والكويت

 الدوحةـ  كونا: أكد مدير ادارة النقل الكهربائي 
في املؤسسة العامة القطرية للكهرباء واملاء م.علي 
النجار امس جناح التشغيل التزامني بني أنظمة 
الشبكات الكهربائية لدولة قطر ومملكة البحرين 
والكويت الـــذي مت امس في اطار املرحلة األولى 

ملشروع الربط الكهربائي اخلليجي.
  وقال النجار الذي يشغل أيضا عضوية جلنة 
التشغيل في هيئة الربط الكهربائي اخلليجي في 
تصريح صحافي مبناسبة التشغيل التزامني ألنظمة 
الشبكات الكهربائية اخلليجية «ان مشروع الربط 
اخلليجي اكتمل فعليا»، الفتا الى ان محطة كهرباء 
جنوب الدوحة للربط الكهربائي التي يديرها فريق 
العمل الفني أظهرت كفاءة عالية في جناح عملية 
التشـــغيل التزامني الفعلي بني نظامي شبكتي 

كهرباء كل من دولة قطر والكويت.

  وعزا النجار سرعة اجناز العمل وجناح عمليات 
التشـــغيل التزامني الفعلي بني انظمة الشبكات 
الكهربائية اخلليجية الى منظومة العمل املتكامل 
والتنسيق الشامل بني مراكز التحكم في دول املرحلة 

األولى ملشروع الربط الكهربائي اخلليجي.
  وقال انه من املؤمل االنتهاء من مشروع الربط 
الكهربائي اخلليجي بجميع مراحله في العام ٢٠١١، 
مؤكدا ان ذلك ســـيكون له أبلـــغ األثر في توفير 
احتياطـــي الكهرباء للـــدول االعضاء في مجلس 
التعـــاون لالســـتفادة منه في حـــاالت الطوارئ 

واالنقطاعات.
  ولفت النجار الى انه من شأن مشروع الربط 
الكهربائي كذلك حتسني اعتمادية شبكات الكهرباء 
بها وتعزيز كفاءة التشـــغيل باســـتخدام أفضل 

التقنيات احلديثة.  
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