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استبدلت صور هدام العراق وشعاراته الكاذبة بآيات قرآنية 
وأحاديث شريفة على حوائط املدينة املقدسة وأغلبها حتث على 
الصالة وتهدد تاركيها اضافة الى التذكير بالعلماء واملجاهدين 
الذين لهم بصمات واضحة في النضال واالجتهاد الفقهي وضد 
الظلم ولتكريس الفضيلة والعدالة، هكذا استقبلتنا »النجف 
األش���رف« حيث مرقد أمير املؤمنني اإلمام علي بن أبي طالب 
گ، وحيث احلوزة الدينية األقدم مبرجعياتها الدينية الكبيرة 
كالسيد السيستاني، حفظه اهلل، تعالى الذي يستقبل زائريه 
عامة ما بني الس���اعة 10 و12 ظهرا بعد حاجز أمني مشدد، لقد 
كان الهاجس األمني املؤرق األكبر ملن يشرع في زيارة العراق 
ولكن ما ملس���ناه مباشرة في مدينتي النجف وكربالء ومحلة 
الكاظمية في بغداد من سيطرات أمنية متعددة تراقب وتفتش 
شخصيا وعبر أجهزة السونار اليدوية، يبعث على الطمأنينة، 
فالزائر الى العتبات املقدسة مير بحوالي 6 نقاط تفتيش عالوة 
على منع دخول الكاميرات والهواتف الى احلضرة الشريفة. 
كما ان املواد الغذائية والفنادق ذات االربعة جنوم )على االقل( 
متواف���رة، كما ان الكهرباء متواصل���ة واذا انقطعت برهة من 
الدقائق فإن املولدات سرعان ما تعيدها، والشعب العراقي في 
هذه االماكن وجدناه ودودا جدا معنا، فأحدهم يسأل »هل أنت 
كويتي؟!«، »نعم أنا كويتي!«، »واهلل يابا انت تاج على راسي 
هال بيكم«، »أنا خادمكم«، مما يوحي بأن الشعب تواق الى اعادة 
حلمة اجليرة واالخوة، ويلعن السياسيني بقيادة صدام املقبور 
والذين حاولوا تدمير هذه املشاعر الطيبة! ازقة وشوارع هذه 
املدن املقدسة لم تتغير عموما ولم تصلها يد العمران احلديثة، 
ولوال بريق الذهب الوهاج الذي يكسو منائر وقباب ومداخل 
هذه العتبات املقدسة، لبدت املباني كئيبة تئن من اهمال النظام 
البعثي البائد، االسعار معقولة، ولك ان تفاخر بانك اشتريت 
عصيرا معلبا بألف دينار معزة وغالوة لزوجتك! او تصطحب 
معك الى ريوق بوفيه الفندق ش���يئا من القيمر الطبيعي ذي 
النكهة املميزة مع ش���يء من اجلنب احللو )كما يسمونه هناك 
وهو ماصخ لكن تأكل منه وال تشبع!( ولك ان تتجول بأسواق 
الكتب وتبتاع بأشهر كتب التراث املعتبرة واملؤلفات احلديثة 
بثمن زهيد، واذا اعياك املش���ي فال بأس باستكانة من الشاي 
العراقي )السنجيل � الثقيل( املنعش، ولوال التحفظ الصحي 
� الذي ال ندري مدى مصداقيته � لتزودنا بكميات من الطرشي 
احملشو واملشكل وبأنواع من البخصم.. الخ، هذه بعض البضائع 
الت���ي غالبا ما تدور في خلد الزائر الى العراق حتى يخش���ى 
ان تش���وش على صفاء نيته لزيارة اولياء اهلل وعترة نبيه 
صلى اهلل عليه وآله وسلم فما ان متس قدماك العتبة املقدسة 
لإلمام احلس���ني گ وأخيه قمر بني هاشم العباس گ في 
كربالء حتى تش���عر بعبق واقعة الطف في العاشر من محرم 
61 ه� فكربالء هي ارضها فمازالت مواقع خيام آل النبي مشهرة 
وحتى اماكن قتلهم وقبور الشهداء ومحل قطع كفي العباس 
گ، اضافة الى الناصر األمني احلر بن يزيد الرياحي، وهكذا 
ف���ي الكاظمية حيث مرقدا اإلمامني موس���ى بن جعفر الكاظم 
وحفي���ده اإلمام محمد بن علي اجل���واد، وكان مقررا ان نزور 
س���امراء حيث مرقدا االمامني علي بن محمد الهادي، واحلسن 
العسكري، ولكن يبدو ان اعمال جتديد البناء بعد التفجير اآلثم 
ح���ال دون ذلك، وعندما تعود الى النجف فال يفوت الزائر ان 
يدخل الى مسجد الكوفة حيث مركز ادارة احلكومة االسالمية 
في عهد االمام علي بن ابي طالب، وبالقرب منه مرقد الصحابي 
اجلليل ميثم التمار الذي كان صوت احلق وبسببه صلب على 
النخلة قتيال، وهكذا تتسارع الساعات الثمينة في هذه الزيارة 
القصيرة بينما تتزاحم االفكار والذكريات اخلالدة التي حتاكي 

واقعنا اليوم بكل آماله وآالمه.
a.alsalleh@yahoo.com

ال يوجد شخص عاقل على سطح هذا الكوكب يتمنى ملجتمعه 
ان تسوده الفوضى وحالة الال استقرار، وال يوجد ايضا فرد 
متزن في هذا العالم يفرح الزمات ال تنتهي وال نتائج لها سوى 
افقاده نسبة او كل رفاهية معيشته، لذلك علينا كأبناء وطن لم 
يقصر ابدا مع ابنائه ان نقف جدارا صلبا ومنيعا بوجه هؤالء 
الذين يعملون بادراك ودون ادراك، الفقادنا رفاهية معيشتنا 
واس���تقرارنا، وذلك ببث الفنت وطرح افكار خبيثة وطائفية 
ورجعي���ة وعنصرية، تخدع طرق طرحه���ا البراقة كثيرا من 

ابناء هذا الوطن.
لو كانت معيش���تنا بائس���ة وتعيس���ة أليدنا وملا ملنا من 
يصرخون هذه االيام دون ه���دف ومعنى، ولو كانت حياتنا 
رديئة، لكنا اول من يعارض واول من يطالب بالتغيير اما ان 
نؤيد هؤالء الغوغائيني بصورة عمياء وهم يعرفون ومتأكدون 
في قرارة انفسهم بأن حياتنا ومعيشتنا هي من طبقة االفضل 
في هذا العالم ويحس���دنا عليها اغلب الناس، فهذا هو العيب 
بعينه وعلمه، وهذا هو الفسق والتوهان الذي ال بعده فسق 
و»توهان«. ورغم كل تلك الكوابيس السياسية واالجتماعية 
� املؤملة � التي اصبحت مؤخرا شبه قدر لهذا املجتمع الصغير 
ولهذا البلد الصغير في مساحته والعظيم في رعايته وحنانه 
البنائه، اال انه يجب عدم فقد االمل في املستقبل وبوضع افضل 
خال من املؤزمني واملخادعني، وبهدوء قادم ال محالة وباستقرار 
طويل، فكل الكوابيس بأنواعها البد ان تنقش���ع وفي طريقها 

الى الزوال.
Mike14806@hotmail.com

عبدالهادي الصالح

زائر وقيمر وشاي عراقي!
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مخلد الشمري

صرخة في وجه »الفسق«

رؤية

العالي  التعلي���م  وزارة 
أصدرت ق���رارا في 21 مايو 
املاضي حمل رقم 182 بعدم 
االعتراف بجامعات الفلبني، ال 
ينطبق على الطلبة امللتحقني 
بها قبل صدور القرار وبعد 
ذلك أصدرت في يوم 25 مايو 
الفائت أي بعد أربعة أيام قرار 

رقم 198 / 2009 تقرر في مادته األولى إلغاء املادة الثانية 
من القرار الوزاري رقم 2009/182 والتي تنص على اآلتي 
»ال ينطبق هذا القرار على الطلبة امللتحقني باجلامعات 
الفلبينية قبل تاريخ صدوره« وفي املادة الثانية »عدم 
اعتماد شهادات الطالب امللتحقني بالدراسة في اجلامعات 

والكليات الفلبينية«.
وهنا قد وقعت الوزيرة في مخالفة الدستور بإصدارها 
قرارا بأثر رجعي وهذا ما يخالف مادة في الدستور بعدم 
جواز إصدار القرارات بأثر رجعي وما أصدرته الوزيرة 
هو قرار وقد تس���اءل عليه سياسيا ملا حلق من أضرار 
كبي���رة بالطلبة الذين جت���اوز عددهم 3000 طالب وقد 
خسروا س���نوات من عمرهم غير أموالهم التي ستذهب 

هباء منثورا فيما لو أصرت الوزيرة على قرارها.
اليوم جلأ الطلبة الى قضائنا النزيه بعد عجز اللجنة 
التعليمية عن حل مشكلة هؤالء الطلبة مع العلم انه قبل 
مغادرة الطلبة للفلبني ذهبوا ل� »التعليم العالي« وهي 
من أعطتهم الضوء األخضر واملوافقة على الدراسة في 
اجلامعات الفلبينية وكانت ل� »التعليم العالي« تؤكد ألي 
طالب يستفسر عن اجلامعات الفلبينية ان تلك اجلامعات 
الفلبينية معترف بها وال يوجد أي قرار بشأنها وكانوا 
يحثون الطلبة على التسجيل فيها وهذا ما جعل الشباب 

يلج���أون لتل���ك اجلامعات 
لع���دم كلفتها املالية عليهم، 
ولكن يبدو ان هذا ال يعجب 
املتنفذين ممن لديهم جامعات 
خاصة في الكويت ممن جعلوا 
الوزيرة تصدر قرارا بوقف 
تلك اجلامعات وبأثر رجعي 
وهذه هي املفاجأة للطلبة ان 
يكون القرار بأثر رجعي فما ذنب هؤالء الطلبة مع العلم 
ان���ه أول قرار يصدر بأثر رجعي وهناك جامعات أوقف 
التس���جيل بها لكن دون أثر رجعي مما زاد الغرابة أكثر 
فهل يعقل اصدار مثل تل���ك القرارات يا وزيرة التربية 

والتعليم العالي؟!
إن ال���� 3000 طالب وأكثر جلأوا ألكثر من 20 إلى 30 
محاميا ومت رف���ع القضايا على التعليم العالي ووزيرة 
التربية بصفتها فماذا لو أنصف القضاء الطلبة فكم من 
خسائر ستدفعها الوزارة لهؤالء الطلبة الذين ال ذنب لهم 
سوى أنهم صدقوا كالم املسؤولني في التعليم العالي هذا 
غير األضرار املعنوية والنفس���ية التي حلقت بهم جراء 

قرار أصدرته وزيرة التربية مخالفا للدستور.
واألغ���رب من ذلك أن يلهو نواب األمة بقضايا ال تهم 
املواطنني وامنا هي مجرد تصفية حسابات فيما بينهم 
ويترك مصي���ر أكثر من 3000 طال���ب معلقا ومجهوال 
نتيجة نس���يان من ميثلهم مبجلس األمة ولهوهم فيما 

ال يخدم الناس.
زبدة الكالم: نناشد سمو رئيس مجلس الوزراء التدخل 
وإنصاف طلبة الفلبني ألنهم ال ذنب لهم وجامعاتهم تخرج 

فيها من يعمل في أجهزة احلكومة حاليا.
Q8kuwait@maktoob.com

ماضي الهاجري

باألثر الرجعي هل يجوز؟!

زبدة الكالم

عندما يقترض الفقير في هذا البلد فأمة ال إله 
إال اهلل تعرف بأمر قرضه فشهادة راتبه مطلوبة 
وشهادة استمرارية الراتب وشهادة أخرى لتفصيله 
وبطاقته املدنية وورقة استعالم عن مديونياته عبر 
»الساي نت« كل هذا حتى يتمكن من احلصول على 
ألف دينار أو 10 آالف دينار إما لسيارة أو لتأثيث 
منزله أو لترميم منزل احلكومة الذي تهالك قبل 
أن يكمل سنته اخلامسة، وعندما يتعثر بالسداد 
يعرف القاصي والداني بأمر تعثره فتجد اسمه 
في سجالت محامي الشركة الدائنة أو البنك الدائن 
وفي سجالت وزارة العدل بعد صدور أمر قضائي 
ضده وجتد اسمه مدرجا في قوائم املمنوعني من 
السفر وكذلك جتد اسمه موجودا بأحرف عريضة 
على أجهزة إدارة تنفيذ األحكام وال يوجد جهاز 
الب توب في أي م����ن دوريات الكويت إال وجتد 
اسمه فيه »منور الشاشة« والبد خالل فترة تعثره 
أن مير على سجن الصليبية مرة أو مرتني ورمبا 
ثالثا على حسب حظه ليسجن إلى جانب زمالئه 
من املتعثرين وغالبا يستمر سجنه حتى يعرض 
على القاضي وعادة بل غالبا ما يرأف القضاة بأمر 
الفقير املتعثر ويطلقون س����راحه لعلمهم يقينا 
ان هذا الفقير لم يتعثر بالسداد لسوء نية وإمنا 

لظروف ال يد له فيها.
أما عندما يستدين التاجر فستجد أمر قرضه 
يدور في أضيق الدوائ����ر وال يعلم إال قلة القلة 
ونخبة النخبة بأمر قرضه حتى عندما »يرفض« 
السداد رغم ملكيته ملا يسد قرضه وقروض ثالثة 
أرب����اع »فريجهم« جتد الش����ركة الدائنة حتايله 
و»تترجاه« بل متسح له اجلوخ عّله يعيد شيئا 
مما اقترضه منها بل تبعث له من يتوسط ليقبل 
بجدولة القرض مرة ومرت����ني وثالثا وال تتجه 
إلى القضاء إال بعد أن تس����تنفد الشركة الدائنة 
جميع وس����ائل الرجاء والتوسل وأما أن يذهب 
اس����مه ال سمح اهلل إلى إدارة تنفيذ األحكام فهذا 
من احملرمات حتى لو صدر ضده 60 حكما و500 
أمر أداء فإنها ال تنفذ، وفي النهاية حتل مش����كلة 
تعثره بقانون حكومي إما »مديونيات« أو »قانون 
اس����تقرار« لتحل مشكلته على طبق من تشريع 
برملاني أش����رفت على »طبخه« احلكومة، ولكن 
الفقير ال جتوز عليه سوى الرحمة وأطباق »املنة« 
التي ميتلئ بها قانون صندوق املتعثرين والذي 
حتى هذه اللحظة ال أحد يعرف على وجه الدقة 
منه س����وى اسمه الذي ميأل الصحف عبر تبادل 
تصريحات نيابية � حكومية ألغراض سياسية 
بحتة ال عالقة لها ال من قريب وال من بعيد بأصل 

قضية القروض.
كنت ومازلت عند رأيي بأن احلكومة ال يجوز 
أن تسقط القروض عن املواطنني، ميكن أن جتدول 
أو تفرض قانون إعادة بحث الفوائد املركبة التي 
أرهقت كواهل الغالبية ولكن ال تس����قطها، ولكن 
رأيي هذا ال ينفي أن تطبق العدالة على اجلميع 
وعلى الهوامير قبل الفقراء، ال أن تفّصل للهوامير 
قوانني على مقاساتهم وعندما يأتي دور الفقراء 

يحبسون في »صندوق«.
قوانني الهوامير تطبخ وتعد وحتّضر وتقدم 
أسرع من هامبورغر املاكدونالدز بينما القوانني 
اخلاصة بالفقراء أش����به مبحاولة طبخ حس����اء 
على ضوء شمعة وهنا العدالة املفقودة هي التي 
تسبب حنق الغالبية من الفقراء الذين يتساءلون 
»يعني مديونياتهم أهم من قروضنا؟« أو »قانون 
استقرارهم أهم من فوائد قروضنا التي قتلتنا؟« 
وفي السؤالني مع الفقراء كل احلق في أن يكفروا 

بالتعاطي احلكومي مع أزمة قروضهم.
Waha2waha@hotmail.com

انغمست الس���احة الكويتية في األيام املاضية 
مبعظم طوائفها السياسية والشعبية في مستنقع 
نظرية املؤامرة والدوافع املتمثلة في قضية الشيك 
وتداعياته، التي أدت إلى انقسام ونشوء معسكرين 
أحدهما مؤيد واآلخر معارض ليعلن كل طرف حجته 
واجتهاده، محاوال اقتفاء احلقيقة حسب وجهة نظره 
ليفتح الباب على مصراعيه الس���تخدام الوسائل 

املشروعة وغير املشروعة في هذا اجلانب.
وبعيدا عن هذا كله نالحظ أن وس���ائل اإلعالم 
قد ساهمت بش���كل كبير في إشعال هذا املوضوع 
ليأخذ زخما إعالميا غير مس���بوق فال تخلو جهة 
إعالمي���ة من تعليق أحد الطرفني فال يكاد يتحدث 
إال وجتده قد أش���ار الى هذه القضية من قريب أو 
من بعيد في كتاباته ليؤجج الس���احة باملزيد من 
التأوي���الت املتطرفة الت���ي ال تؤتي إال باملزيد من 
املهاترات السياسية لتكون بذلك هذه الوسائل اجلهة 
الداعم���ة لهذا التأزمي غير املبرر أضف الى ذلك أن 
القضية منظورة في ساحة القضاء وليس من حقنا 
املزايدة بها وقذف االتهامات من هنا وهناك إلى أن 
تنجلي احلقيقة. ومع هذه الدعوة جتدر اإلشارة إلى 
أن موضوع التأزمي أصبح عادة لدينا فاملالحظ أن 
هناك بعض األيادي تسعى بشكل دؤوب إلى إرساء 
منهج جديد يهدف إلى الكفر باملفهوم الدميوقراطي 

من خالل هذا التصعيد العبثي.
واليوم الوضع ين���ادي العقالء لتبني التهدئة 
وضب���ط النفس حتى تتم الس���يطرة على بعض 
األصوات الش���اذة من تدمير مسيرة دميوقراطية 
ممتدة منذ نصف قرن على إصدار الدستور الذي 
اتفق عليه أهل الكوي���ت بجميع طوائفه فلنبادر 
اليوم جميعا لغربلة هذا الواقع املزري وإزالة هذه 

الغمامة من على وطننا احلبيب.
Talal-alhaifi@hotmail.com 

أمن البالد واألم���ن القومي هاجس كل دولة 
حلف���ظ مقوماتها وحقوقه���ا ومقدراتها وأمنها 
الداخلي بوجود تخطيطات إرهابية أو تنظيمات 
جتسس���ية، وإذا رأينا أن موقعنا االستراتيجي 
احليوي يجعل بعض الدول الطامعة التي لديها 
تنظيمات وجواسيس وخاليا تعبث بأمن بلدنا 
احلبيب، واحلقيقة إن إيران لديها س���وابق في 
زرع خاليا وتنظيمات في لبنان وبعض الدول 
اخلليجية منها الكويت، ورأينا ان أمن الدولة كان 
ينشط للتصدي ألي منظمات إرهابية خارجية 
سواء كان بالسابق إليران أو النظام البائد حاكم 

بغداد أو غيرهما.
والغريب أننا وجدنا أمن الدولة واألمن القومي 
ينش���طان بطريقة غير واقعية في االنتخابات 
عل���ى محاربة خطر زائف، وباملقابل نرى خالل 
السنوات ال� 4 األخيرة النفوذ اإليراني يتمترس 
بالكويت وبقوة »على عينك يا تاجر« والنشاط 
أصبح معلنا والسفارة اإليرانية تلعب دورا فّعاال 
دون قيد أو شرط ودون حترك ملحوظ من قبل 

األمن القومي أو أمن الدولة.
 أي دولة ذات س���يادة يفترض أال تتأنى أو 
تنتظر أن تقوم أي قوى خارجية ببسط هيمنة 
أو استخدام أدوات ضغط في شؤونها الداخلية، 
كما ال تقبل أي دولة أن تكون عرضة لالختراق 
أو التدخل أو احلراك أو العبث عن طريق األدوات 

التي مت زرعها في بلدنا الغالي.
طموح أي مواطن كويتي أن تلعب القيادات 
األمنية دور الدرع الواقية ضد أي مد من الدول 
املتسلطة. نس���أل اهلل العلي القدير ان يحفظ 
بلدنا وشعبنا العزيز األبي احلر حتت قياداتنا 

العزيزة على قلوبنا.
Dr.n-alnami@hotmail.com

طالل الهيفي

لعبة الكراسي

السموحة
د. نامي النامي 

أمن الدولة

نبض الكويت
ذعار الرشيدي

قوانين الهوامير 
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