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بعد رحيل شيخ األزهر د.محمد طنطاوي، 
رحمه اهلل تعالى، فتح باب التكهنات حول 
من س���يصدر له مرسوم رئاسي لتعيينه 
خلفا له ليتبوأ ه���ذه املكانة التي توازي 
املكانة الدينية الكبيرة والتاريخية لألزهر 
الشريف الذي ينظر إليه املسلمون كمصدر 
هام ورئيسي لإلفتاء والتوجيه الديني في 
العالم اإلس���امي. وفي ذات الوقت اليزال 
االشتباك الفقهي واجلدل السياسي محتدما 
حول مدى استقالية هذا املنصب الديني 
الرفيع وحترره من الضغوطات والتوجيهات 
السياس���ية، ومدى قدرته على التخلص 
من الهوى الش���خصي وإرهاصات رغبات 
املجتمعني احمللي والعاملي، فهناك قضايا 
كثيرة مثارة بني هذا التوصيف وخضوع 
األزهر لها وما بني تقبله كاجتهاد علمائي 
مستنبط من مصادر الشريعة اإلسامية، 
ومن ذلك كما قيل: إباحته للمعامات الربوية 
– من���ع النقاب في املعاهد األزهرية – حق 
املسؤولني الفرنسيني في إصدار قانون يحظر 
ارتداء احلجاب في مدارسهم ومؤسساتهم 
احلكومية – مصافحته للرئيس اإلسرائيلي 
شمعون بيريز في نيويورك 2008 وإقالته 
لرئيس جلنة الفتوى بس���بب ما قيل إنه 
صرح بوجوب قتال األميركيني ابان دخولهم 

العراق 2003...الخ.
وعودة إلى التاريخ، ف���إن األزهر كان 
مستقا إبان العهد اململوكي والعثماني وكان 
له دور كبير في قيادة اجلماهير والدفاع 
عنهم وحتى عزل الوالة والساطني وإسداء 
النصح للحاكم ومراقبته وتقوميه وحتى 
خلعه عندما يفقد شروط املنصب، وكان 
علماء األزهر يعتب���رون صفوة املجتمع، 
وكان العثمانيون ال يتدخلون في الشؤون 
املالية والعلمية لألزهر وترك منصب شيخ 
األزهر للعلماء املصريني أنفسهم، وقد فطن 
السلطان العثماني محمد علي إلى قوتهم 
فعمل على تهميش دور األزهر وإحداث شرخ 
في اس���تقاليته، مثلما عمل نابليون في 
مصر 1798 على احتواء املؤسسات الدينية 
املصرية واستخدامها ملصلحة السلطة )انظر 
التفاصيل موقع مركز املقريزي للدراسات 
التاريخية(. والواق���ع تاريخيا ان زعماء 
وقادة االجتهاد اإلسامي كانوا محل أنظار 
اخللفاء والس���اطني منذ عهود أئمة أهل 
بيت النب���وة الذين تعرضوا للضغوطات 
والسجن واالغتيال من قبل السلطات بسبب 
استقاليتهم وامتناعهم عن إعطاء الغطاء 
الشرعي لهم باإلقرار أو اإلفتاء وكذلك أرباب 
املذاهب اإلسامية األربعة الذين تعرضوا 
كذلك للسجن والضرب والقهر لذات األسباب، 
وحتى في عصرنا احلاضر عندما عمل شاه 
إيران محاوالت عديدة الحتواء مراجع التقليد 
واالجتهاد فكان مصيره الثورة اإلسامية 
اإليرانية 1978، وفي العراق عمل البعثيون 
بزعامة املقبور صدام حسني لذات الهدف 
فقد حاصروا منزل املرجع الكبير الراحل 
آية اهلل السيد محسن احلكيم حتى توفاه 
اهلل تعالى ومن بعده إعدام الشهيد السيد 
محمد باقر الصدر الذي أصدر فتاواه بحرمة 
االنتماء الى حزب البعث وأصدر مؤلفات 
يفضح فيها األفكار الشيوعية والرأسمالية 
وكذلك اغتيال الشهيد السيد محمد الصدر 
ومحاصرة ومراقبة آية اهلل السيد اخلوئي 
الذي حّرم شراء البضائع الكويتية املسروقة 

ابان الغزو البعثي 1991.
وفي ذلك جند ان االستقال املالي والعلمي 
واملواصفات الشخصية التي يعبر عنها فقهيا 
ب�»العدالة« هي ركائز استقالية املؤسسة 
الديني���ة املرجعية، وهذا م���ا توافر لهذه 
املؤسسات وعلمائها األجاء عبر الترخيص 
الشرعي بتسلمهم احلقوق الشرعية ومن 
أهمها »اخُلمس«، ففي الوقت الذي يحاول 
البعض ان يعيب عليهم هذه الشعيرة جندها 
هي نقطة القوة في هذه االس���تقالية بعد 
التقوى التي هي أس���اس شروط االجتهاد 

اإلسامي.
ولذلك فإنه حفظا لدور األزهر الشريف 
وصونا لسامة ونقاوة مرجعيته الدينية 
البد أن يكون مس���تقا في جوانبه املالية 
والعلمية وفي ذلك فخر وعز للدولة التي 
تتشرف باحتضانه وحمايته ضد أي تأثير 
مخل مبوضوعيت���ه الدينية، فالعلماء هم 

ورثة األنبياء كما قيل.
a.alsalleh@yahoo.com

عبدالهادي الصالح
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من أمن العقوبة  أساء األدب؟

سامي الخرافي

جرس

تعتبر القوانني العمود الفقري لفرض هيبة 
الدول���ة على اجلميع، وهي الت���ي تنظم حركة 
املجتمع، ويعتقد البعض ان كسر القوانني نوعا 
من الشجاعة والتحدي، فنراه يتجاوز القوانني 
ويستهزئ بكل النظم واللوائح، لذا يجب على 
جميع وزارات الدولة تفعيل القوانني لديها بشكل 
جدي إلعادة هيبة الدولة، وسأعرض هنا بعض 
الس���لبيات التي نأمل القضاء عليها لو طبقنا 

القانون ومنها:
منظر السيارات وهي تسير في حارة األمان 
بسرعة عالية، دون وجود رادع فعلي وقانوني 

يقضي على هذه الظاهرة.
سير الشاحنات في جميع احلارات دون مراعاة 
قوانني املرور التي تش���دد على ضرورة سيرها 

في حارة اليمني فقط!
التدخني في األماكن املغلقة دون مراعاة لصحة 
اآلخرين، في حني لو نظرنا الى الدول األوروبية 
فإن هناك عقوبة مش���ددة عل���ى من ينتهك هذا 
القانون، والغريب في األمر ان اخواننا املواطنني 
يلتزمون بتطبيق القانون في اخلارج ويتعمدون 

انتهاكه في الداخل!
انتش���ار ظاهرة سرقة املكاملات الدولية دون 
وجود رادع يقضي على هذه الظاهرة، مع العلم 
ان لدى وزارة املواصات التقنية احلديثة لرصد 

هذه الظاهرة والقضاء عليها.
هروب اخلدم من البيوت بشكل منظم، وحتمل 
الكفيل جمي���ع التبعات القانونية، مع العلم ان 
هروبهم يتم بتدبير اطراف معينة لها مصلحة 

في هذا االمر.
انتشار شقق الدعارة والقمار وبيع اخلمور 
واملسروقات والس���حر والشعوذة »مافيا شبه 
منظمة« خاصة في منطقتي احلساوي وجليب 
الش���يوخ، وسيأتي يوم يصعب اجتثاثها ما لم 

يتحرك املسؤولون لتطهير هذه املنطقة.
دخول اش���خاص م���ن بعض »اجلنس���يات 
اآلسيوية« بعد صدور حكم مبنعهم من دخول 
الباد نهائيا، من خال »اجلواز املزور«، وميكن 
وضع جهاز للبصمة في املنافذ يكش���ف هوية 

الداخل وبالتالي ننتهي من هذه املشكلة.
تفشي الرشوة )دهان سير( في بعض قطاعات 

الوزارات لتخليص املعامات.
قوانني كثيرة تضعها الدولة للمصلحة العامة 
يتم تفعيلها لفترة محدودة وبعدها ال توجد متابعة 
جادة مما يؤدي الى عدم التزام بهذه القوانني مثل 
»وجود الطفاية في السيارة، استخدام سماعة 

الهاتف اثناء القيادة ..الخ«.
ظلم بعض ش���ركات التنظيف، وعدم اعطاء 
العمال رواتبهم، حيث يؤدي ذلك الى تش���ويه 

صورة الكويت في اخلارج »حقوق اإلنسان«.
س���رقة احلدي���د وأغطية املناهي���ل من قبل 
فئة معينة من اجلنس���ية اآلسيوية من مناطق 
سكنية دون وجود رقابة مشددة من قبل اجلهات 

املعنية.
وال شك ان الس���لبيات السابقة كلها تخضع 
للعقاب وسلطة القانون، ولكن جتميد القوانني 
والتغاضي عنها يجعل هذه االمور تزداد وتنتشر، 
وينعكس ذلك سلبا على مجتمعنا الكويتي، فما 
نرجوه ان تفعّل هذه القوانني وتطبق بحذافيرها 
ليس���ود النظام ويعم األم���ن واالمان في ربوع 
الكويت، ولنوقف كل من تسول له نفسه العبث 

بأمن الباد، الن من أمن العقوبة أساء األدب.
Samy-elkorafy@hotmail.com

مواطن كويتي يبلغ من العمر 60 
عاما مدمن على املخدرات، عاطل، سجني 
سابق، يقطن في احدى مناطق محافظة 
مبارك الكبير، جعل من حديقة منزله 
وفنائه الداخلي أرضا خصبة لزراعة 
املاريغوانا � وهي نوع من احلشيش 
� مبساحة 250 مترا ويبلغ انتاجه في 
هذه املزرعة نحو 450 شتلة، وعشرات 

األكياس حتتوي على نحو 8000 بذرة من املاريغوانا، وفي حوش 
املنزل صنع حدائق معلقة من أشجار املاريغوانا املجففة مت تعليقها 
على حوائط املنزل، باإلضافة الى حوض كبير يحتوي على كميات 

من أوراق املاريغوانا مت قطفها وجتفيفها وجتهيزها لتسويقها.
واملتهم ميارس نشاطه هذا منذ 4 سنوات حيث يقوم في شهر 
اكتوبر من كل عام بزراعة املاريغوانا ثم ينتظر حصادها في شهر 

مارس ليتسنى له جتفيفها ثم تسويقها في الكويت.
هذا فحوى اخلبر الذي نش���رته الصحف الكويتية األس���بوع 
املاضي مما جعل هذا احلدث حديث الس���اعة، وتناولته الصحف 

بشيء من التفصيل.
ولنا أن نتساءل كمواطنني هل هذه املشكلة تعدت حدود املشكلة 
وانتقلت لتصبح حتديا لهذا البلد وشعبه ومقدراته يقودها بعض 
السفهاء واملتعاطني للمخدرات واملتهالكني أم األمر أكبر وأعقد من 

ذلك؟
ولم يدفعني الفضول لطرح مثل هذه التس���اؤالت امنا الدافع 
هو حبي وخوفي على بلدي وعلى كل من يعيش على هذه األرض 

الطيبة؟
فاملوضوع أكبر وأكبر من ان يكون ضبطية حتس���ب لصالح 
من قام بها أو لصالح وزارة الداخلية مع خالص شكري وتقديري 
جلهودهم الطيبة في هذه الضبطية � فاملوضوع أكبر من ذلك وهذا 
ما دفعني للس���ؤال املذكور آنفا، فهذه محاوالت جادة لنشر عادة 
املخدرات واإلدمان والترويج لها في مجتمعنا الكويتي والتساؤل 

اخلطير هو � ملاذا هذه احملاوالت؟ ولصالح من؟
وفي احلقيق���ة ان الكويت ودول اخلليج العربي باإلضافة الى 
العراق مستهدفة من املافيا العاملية للمخدرات لكونها تشكل احلدود 

اجلغرافية للخطوط العاملية للمخدرات 
والتي تبدأ من الدول املنتجة واملصدرة 
للمخدرات وه���ي دول الهال الذهبي 
)أفغانستان � باكستان � إيران( مرورا 
بدول اخلليج الى الق���ارة األوروبية 
وغيره���ا � وكون الكوي���ت وجاراتها 
ايضا من دول العبور، لهذا تعمل املافيا 
للسيطرة عليها كخطوط توصيل من 
خال التهريب الدولي � بل ان استراتيجيتها جتنح الى جعل هذه 
الدول دول انتاج وتصدير لقربها من خط التهريب الدولي الى اوروبا 
اكثر من دول الهال الذهبي والستحداث مناطق انتاج جديدة أكثر 

أمانا من الدول املعروفة باإلنتاج وأكثرها موجود في قارة آسيا.
واآلن في العراق متت زراعة احلشيش املخدر في منطقة ديالى 
في العراق بدل الزراعات املثمرة التي عرفت بهذه املنطقة ونش���ر 

ذلك في بعض الصحف البريطانية عام 2009.
وحتى نواجه هذه املشكلة يجب ان تكون للكويت استراتيجية 
واضحة وهادفة ودقيقة لتشترك فيها جميع املؤسسات احلكومية 
من وزارات وغيرها ومن مؤسس���ات أهلي���ة متخصصة في هذا 

اجلانب.
فوضع سياس���ة وقائية وعاجية قائمة بذاتها لها ميزانيتها 
وخططها وأدوات تنفيذها مطلب أساس���ي ملواجهة هذه املشكلة 
والقضاء عليها م���ا أمكن أو بأقل تقدير لتحجيمها حتى ال تكون 

ظاهرة يصعب السيطرة عليها أو حتييدها.
وللعلم ان هذه الضبطية على الرغم من انها أكبر ضبطية في 
الكويت إال انها لم تكن احملاولة األولى لزراعة املخدرات على أرضنا 
ففي ش���هر يونيو العام املاضي مت ضبط وافد أرمني اجلنس���ية 
اتهم بزراعة شجرة املاريغوانا في حديقة منزل كفيله الذي يقطن 
في منطقة العدان مبحافظة مبارك الكبير، وكذلك ايضا مت ضبط 
مواطن يزرع في بيته باجلابرية منذ 3 أعوام البانغو واملاريغوانا 

الستعماله الشخصي.
ولعل زراعة هذه اآلفة على أرضنا الكويت في بداياتها ونسأل 
اهلل أال تستمر وال ترى النور، واهلل يحفظ الكويت من كل من أراد 

بها وبشعبها مكروها، اللهم آمني.

عبدالوهاب الفهيد

زراعة المخدرات.. 
حدث في الكويت!

بشائر

مخلد الشمري

قول على قول!

رؤية

بعد أن رتبت احلكومة أمور بيتها من الداخل باإلضافة إلى بيان 
التهديد بسحب »اجلناسي« الذي أصدرته األسبوع املاضي وأوكلت 
إلى ماكيناتها اإلعامية الترويج لتهديدها، أصبحت مستعدة وبشكل 

كامل للدخول إلى معركة االستجواب غدا.
أطراف في احلكومة وليست احلكومة »كاملة« هي التي أطلقت 
التهديد بسحب »اجلناسي« كجزء من تكتيك ساذج ملواجهة استجواب 
مس���تحق لوزير إعامها وهو االستجواب الذي ليس من حق أحد 
التعليق عليه جزما إال بعد االستماع إلى محاور املستجوب ودفاع 

الوزير في جلسة االستجواب.
»التهديد بسحب اجلناسي« دفعت به أجنحة من داخل احلكومة، في 
ظل وجود جناح رفض متاما الزج بهذا التهديد في لعبة االستجواب، 
اجلناح الرافض لهذا التهديد »الرخيص« كان هو ذات اجلناح الذي 
كان قد قرر قبل أسبوعني وعبر مؤيديه من النواب رفع الغطاء عن 
الوزير العبداهلل، ولكن مع فرض احلكومة لتكتيك »سحب اجلناسي« 
في بيان على لس���ان وزيرها الروضان عاد اجلناح الرافض لهذا 
األسلوب وأعاد الغطاء على الوزير العبداهلل، لتضع بذلك احلكومة 
في بطنها »بطيخة صيفية« بعد أن ضمنت احلكومة اتفاقا كاما 
بني أجنحتها والنواب املؤيدين ألجنحتها ملواجهة االستجواب، وهو 
ما يعني أن احلكومة س���تدخل جلسة االستجواب بأغلبية نيابية 

مريحة، وسيمر بردا وساما كاالستجوابات األربعة السابقة.
احلكومة ذاتها التي اختلفت أجنحتها واتفقت على االستجواب 
وطريقة التعامل معه ستستقبل اليوم إعان رئيس الوزراء السابق 
توني بلير لتقريره عن الوضع املالي للكويت حتى 2035، السيد 
توني بلير الذي يواجه أحد أعضاء شركته االستشارية التي تعمل 
لصالح حكومتنا تهما في أميركا حول قضايا رشاوى وتاعب مالي، 
كما يواجه 3 نواب من حزبه تهما جنائية بخصوص فضيحة نفقات 
البرملانيني البريطانيني، هو ذاته الشخص الذي سيقّيم لنا الوضع 

املالي حتى العام 2035.
اهلل يه���دي حكومتنا إلى ما فيه صاح األمة والعباد فالس���يد 
توني بلير »ما سنع ال ش���ركته وال حزبه، تبونه يسنع وضعنا 

املالي؟!«.
 Waha2waha@hotmail.com

ذعار الرشيدي

استجواب »سحب الجناسي«
وتوني بلير يقرأ 2035

الحرف29

يقال انه في حياة كل انسان حلظة ُيْخَتبر فيها 
معدنه، فكم هي سعادة هذا االنسان الذي يجتاز هذا 
االختبار ممتلكا شهادة تقول إنه »طاهر« املعدن.

ويقال ايضا ان ربط القضايا املنطقية بالقضايا 
الامنطقية يؤدي دائما الى نتائج غير منطقية وهذا 

القول يشابه ما نعانيه في الكويت هذه االيام.
أحب ان اقول إنه ال احد يستطيع تصور املدى 
ال���ذي ميكن ان تصل اليه ق���وة الكلمة، ما عليكم 
معرفته هو كم كاتب او صحافي او اعامي قتل او 
ذبح او خطف او اختفى فقط ألنه كتب أو كش���ف 
احلقيقة او حاول ذلك، وكما عليكم مشاهدة ومراقبة 
هؤالء الكت���اب او الصحافيني او االعاميني الذين 
يشوهون ويطمسون ويزورون احلقيقة ومن ثم 
قب���ض فتات الكعكة من س���ارقي االوطان واحلق 

واحلقيقة واحلرية!
من احلى واعظم ما قاله احدهم هو ان كل هؤالء 
البش���ر الذين يتبضعون اليوم السلع ويقتنونها 
بكل راحة وس���هولة النهم ميتلك���ون املال عليهم 
تذكر بشر آخرين استغل ويستغل اصحاب االعمال 
واملصانع، فقرهم وعوزهم عبر تشغيلهم ساعات 
طويلة وبظ���روف عمل اقرب الى العقودية مقابل 
اجور زهيدة واقرب الى الاشيء، وهم من يصنعون 
بأيديهم وبعرقهم وجهدهم اغلب السلع التي نشاهدها 

في مراكز التسوق في كل مكان.
واخيرا يؤس���فني ان اق���ول ان وصف � حوار 
الطرشان � هو »أخف« ما ميكننا توصيف ساحة 
الفوضى والغرائب والعجائب التي ما بعدها غرائب 
وعجائب واملسماة بالساحة احمللية الكويتية سواء 
كانت سياسية او اجتماعية او رياضية او نقابية، 

او طابية.
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