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الســـابق   ختمنا مقالنا 
«كويتـــى في كردســـتان» 
بحكاية عن احد الكويتيني 
من عائلة الكندري الكرمية 
املقيم في كردستان، ففي اثناء 
جتوالنا في السوق التجاري 
الرئيســـي في مدينة اربيل 
التقيت بأحد االشخاص وهو 

في حديث مع الزميل حمزة عليان من الزميلة «القبس» 
وبعد تبادل اطراف احلديث معه عرفني بنفسه واخذنا 
معـــه بعض الصور واللقطات للذكرى واخبرني بأن 
زوجته كردية وانه حضر مع بناته الستكمال دراستهن 
العليا في اجلامعة في كردستان، وقد اشاد بحالة االمن 
واالمان التي يعيشها االقليم الى احلد الذي حضر فيه 
مع عائلته الصغيرة وهذا دليل على حالة االستقرار 
الكبيرة التي يعيـــش فيها الناس هناك، وعلى حالة 
االلفة واملودة بني الشعبني الكردي والكويتي والتي 

وصلت الى حد املصاهرة والنسب.
  وبانتقالنا الى بغداد كان للوفد العديد من اللقاءات 
مع مختلف القيادات العراقية مثل د.اياد عالوي ود.عادل 
عبداملهدي وعمار احلكيم وهوشيار زيباري واختتمناها 
باللقاء املطول مع رئيس الوزراء نوري املالكي، وقد 
اوردت الصحافـــة تفاصيل جميع مـــا جرى في تلك 
اللقاءات، والقاسم املشترك جلميع من التقيناهم هو 
في الرغبة في بناء عالقات افضل مع الكويت والرغبة 
في التطلع الى املســـتقبل وعدم الوقوف طويال عند 

املاضي واحداثه املؤملة.
  ان آفاق التعاون بـــني البلدين اكثر من ان تعد او 
حتصى وفي جميع املجـــاالت، ومن هنا فإن الدعوة 
الى االسراع في حسم وغلق جميع امللفات العالقة بني 
البلدين هو مطلب شعبي قبل ان يكون مطلبا رسميا ففي 
النهاية الشعوب هي املستفيد االول من اي حالة استقرار 
يعيشها اي بلدين جارين والشعوب ايضا هي املتضرر 
االول ايضا في اي حالة عداء او توتر او اضطراب تسود 
العالقـــة بني اى بلدين ناهيك ان كانا بلدين وجارين 
كالكويت والعـــراق وبينهما كل ذلك االرث التاريخي 
واجلغرافي الكبير، من هنـــا فإن على رواد واعضاء 

الديبلوماسية الشعبية ان 
جاز لنا التعبير مسؤولية 
كبيرة في املساعدة على ردم 
الهوة بـــني البلدين وعلى 
النخب الثقافية واالعالمية 
والفكرية ان تتقدم الطريق 
وتقود املبادرة وتقوم بإعادة 
بناء ما انهدم من جســـور 
ثقافية وفكرية واعالمية بني الشعبني اجلارين الشقيقني، 
فان كان للساسة آلياتهم وسياساتهم وطرقهم، فمن 
املفترض ان يكون للمثقفني واالدباء واالعالميني ايضا 
ادواتهم وآلياتهم للعمل على ارض الواقع، خاصة وان 
مجال احلركة والتفاعل مع االحداث هو اسهل واكثر 
حيوية لالعالميني واملثقفني منها للساسة والرسميني، 
ومن هنا فإنني اجدد الدعوة النشـــاء جلان للصداقة 
بني املثقفني واالعالميني والكتاب واملهنيني الكويتيني 
والعراقيني كل في مهنته وتخصصه ومجاله، بحيث 
تشكل جلان الصداقة هذه عامال اساسيا ومعاونا لدفع 
العالقة بني البلدين الشـــقيقني الى املزيد من التطور 

واالزدهار.
  وامتنى ان تقوم جمعية الصحافيني بتبني تشكيل 
جلنـــة للصداقة بني الكتـــاب واالعالميني الكويتيني 
والعراقيني، فكثير من احلمالت االعالمية غير املبررة 
كان باالمكان اخمادها او التقليل من آثارها السلبية 
على اقل االحتماالت في حال وجود مثل هذه اللجان، 
واالكثر من ذلك فان هناك ضرورة لتبديد الكثير من 
الشبهات االعالمية التي ال زال الكثيرون يحملونها من 
هنا او هناك، وعلى االعالمي املنصف واملوضوعي ان 
ينقل احلقيقة ويكون مرآة صادقة ملجتمعه بال تهويل 
او تهوين او تزييـــف، وان يكون عامل بناء وتدعيم 
لعالقات بالده مع جيرانها واشقائها ال ان يكون عامل 

هدم واثارة ال تبقي وال تذر.
  اما ختام الرحلة فكان من مدينة النجف االشـــرف 
وبالقرب من ضريح االمـــام علي گ، وبجوار اكبر 
مقبرة في العالم وتلك حكايات اخرى نقصها عليكم 

في مقالنا االخير عن رحلتنا الى العراق.
  Adeldashti١@hotmail.com 

 ســــتدخل النوق سوق 
التاريخ من أوســــع أبوابه 
وبكل أشكاله وصوره كما 
دخلت من قبل، بدءا من ناقة 
نبــــي اهللا صالح گ، ثم 
القصواء، على راكبها أفضل 
الصــــالة وأزكى الســــالم، 
وهكذا حتى جاءت «ملكة 

جمال اإلبل» في منقيات املزاين، ثم ناقة الشاعر الفذ 
«ناصر الفراعنة» في قصيدته التي طارت بها الركبان، 
ثم ناقة مصر، وهي الناقة التي دخلت التاريخ اجلديد 

بأفعالها، في معركة بني اجلمل والبشر.
  رباه: لطفا بالســــوق واألعناق.. هذه املظاهرات 
الواقعــــة هناك هي من املواطنني اخللص، ليســــت 
لهم أفكار سياســــية يحملونها وال طموحات حكم، 
واملعارضة السياسية جزء منها بالطبع، وواضح أن 
املراد واملقصود منها ـ أي املظاهرات ـ أن «الشعب 

عايز ياكل».
  فاجتمع فيهم من بأقطارها على اختالف مشاربهم 
وما ذاك إال الحتادهم في املقصود، ولذلك منع السواد 
األعظم منهم من يريد العمل والتكسب على حساب 
هذه االنتفاضة الشــــعبية املصرية، والركوب فوق 

جوادها وهو يصهل.
  حينما تدخل اجلمال واألسلحة البيضاء في هذا 
اجلمع املليوني على مدى عدة أيام، ويحميه اجليش 
وعناصر الشــــرطة، والتي لم تقم مبا يلزم وقتئذ 
أين هم بعــــد دخول املؤيدين ـ معارضي املعارضة 
ـ حســــب ما تراه احلكومة املصرية؟ هنا تستطيع 
أن تضع ٣٠ عالمة اســــتفهام هي مدة حكم الرئيس 
مبارك وســــيجيب الشعب املصري عنها في القادم 

من األيام.
  بعــــد أن عبــــرت هذي 
الناقة من تونس اخلضراء 
في طريقها إلى ســــيناء، 
مرت على اليمن السعيد، 
فوضعــــت حــــوارا لهــــا 
هناك، ثم أكملت طريقها 
ومشوارها دون حوارها.

  ومن حق الشعوب أن تتساءل: أين ستقف هذه 
الناقة؟ وهل هي حقا مأمورة؟

  وكم ستدوس هذه الناقة من رؤوس ومرؤوس؟ 
وكم هو نصيبها من األموال والفلوس؟ ومن ميتطي 
هذه الناقة؟ وكم يتمنــــى بعض الرؤوس أال تؤمر 

الناقة هذه بالرعي في أراضيها!
  لقد تعلمت املدارس الفنية التمثيل على أصوله 
وحقيقته من اإلخوة املصريني، واليوم ونحن نتابع 
أحداث هذا الفيلم في املواجهة املأساوية، والتي يرى 
بعضهم أن البطل فيها هو احلكومة املصرية نتساءل 

إلى متى وكيف ستنتهي الرواية؟
  (إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب؟).

  وإن غدا لناظره لقريب.
  ناقتــــي اللــــي اعبــــرت.. تونس، قاصــــده هل 

السويس
   شوفها بداير التحرير.. طقها للقامي تدوس

  عابرة مي البشر.. واحلامي جيش والبوليس
   والركبـــي ماهـــر مـــا عليك..كل قبـــض حفنة 

فلوس
  قصيـــدة جزلة ما فيني حيلـــة وفالي البيرق.. 

صلوا على رسول الهدى. 
  Mg_alhasson@hotmail.com 

 عادل حسن دشتي

 بغداد وتحديات المستقبل

 شقشقة 

 ماجد العنزي

 ناقتي يا ناقتي

 زفير القلم 

 خطوة مباركة وفي االجتاه الصحيح قيام 
مجموعة من النواب اغلبهم سابقون بتأسيس 
جمعية برملانية تعنى مبكافحة الفساد، أطلق 
عليها «برملانيون ضد الفســـاد»، حيث قدم 
أعضاؤها وهم السادة صالح الفضالة وسيد 
عدنـــان عبدالصمد وأحمد الدعيج وخميس 
عقاب إلـــى رئيس مجلس األمـــة مرئياتهم 
اخلاصة مبكافحة الفساد من خالل ما أسموه 
اإلستراتيجية الوطنية ملكافحة الفساد على 
أن يتبنى الرئيس هذه املبادرة من خالل بحث 
اإلستراتيجية في جلان املجلس وتوزيعها 
على سائر األعضاء، كل ما تقدم جميل ورائع 
ويعكس حسا وطنيا عاليا، إال أن هذه املبادرة 
جاءت منقوصة، وهذا ما قد يصيبها مبقتل، 
ألنها تناولت أوجها عديدة ملكافحة الفساد، 
ويبدو أنها استثنت الفساد األكبر، وهو فساد 
بعض النواب أنفسهم، ونحن هنا ال نختزل 
صورة الفساد عبر انتفاع البعض منهم في 
مرحلة العضوية وما بعدها أحيانا، وذلك بحكم 
املغريات احلكومية العديدة التي حتما يسيل 
لها لعاب البعض وال نركز على ابتزاز بعض 
النواب للحكومة املسكينة بإرادتها وخصوصا 
في جلسات التصويت على طرح الثقة، حيث 
يقنع البعض نفسه أنها أحد حقوقه املشروعة 
وقواعد اللعب في موسم احلصاد العظيم، 
فالفساد إلى هذه احلدود قد يكون مألوفا بحكم 
أن اجلميع تعود عليه، وأنا هنا ال أستثنيه 
وال أقول إنه مقبول، بل أعتبره إشارة للكيفية 
التي ننظر بها لهذا النوع من أوجه الفساد. إال 
أن كل ما تقدم ميكن اعتباره إفرازات ونتائج 
متوقعة ملا اسميه الفساد األكبر واملتمثل في 
أن البعض قد ارتضى لنفســـه ان يتبرأ من 
واجباته الدستورية والتي حتوله من ممثل 
ملصالح األمة ومحافظ عليها إلى فداء ومقاتل 
شرس النتمائه احملدود وقواعده التي يعتبرها 
حصنه احلصني فـــي احلق أحيانا والباطل 
أحيانا كثيرة وهنا أعني حتديدا كل الوالءات 
واالنتماءات الضيقة على اختالفاتها والتي قد 
تتجاوز أحيانا الوالء النتمائنا األكبر وهو 
االنتماء للوطن، وهذا بال شك إفساد متعمد 
لدور املؤسسة التشريعية وأعضائها وهو 
بالتالي أحد أوجه الفساد التي يجب تقوميها 
باعتباره فسادا يطول القناعة، فخطورة هذا 
التوجه ستكون بالغة على األجيال القادمة 
التي حتما ســـتعتبر ذلك حالة دفاع شرعي 
عن حقوق فئـــة أو طائفة في املجتمع وهذا 
سيجعل املألوف عند البعض الذي حتدثنا 
عنه سيكون مقبوال وبامتياز عند هذا البعض 
نفسه مستقبال وعندها سيكون سقف الفساد 
مرتفعا إلى القدر الذي ينسف دور املؤسسة 
التشـــريعية ويحصر دورهـــا في أن تكون 
دروعا وحصونـــا قانونية يتمترس خلفها 
بعض الفاسدين. أخيرا، هذا ما وددت اإلشارة 
إليه، وال أقلل أبدا من جهود السادة أصحاب 
املبادرة لكن آن األوان أن يكون رصدنا ألوجه 
الفساد أعم واشمل وأن تكون من أهم طرق 
مكافحته والقضاء عليه هو تعزيز قيم الوالء 
واالنتماء الوطني وابتكار األدوات والسبل 
الكفيلة بتحقيق ذلك.. وحفظ اهللا الكويت.
  ali_alqallaf_٧٥@hotmail.com 

 الفساد األكبر
 

 علي القالف

 من ثقب الباب

 لم نتعّود على رؤية مصر وهي تضطرب وتتألم وتنزف 
وتعاني مبثل تلك الطريقة املثيرة والغريبة التي نشاهدها 
في صور أحداث هذه األيـــام، فمصر تاريخ ودولة عظيمة 
ومحورية وحجر رحى أساســـي وجوهري للسياســـة في 
املنطقـــة مهما تكلم وحتدث البعـــض عن تراجع أو ضعف 
مؤقت لدورها اإلقليمي في السنوات األخيرة، ومع ذلك تبقى 
وتظل مصر هي مصر، رمبا تنزف وُتنهك ومترض ولكنها لن 
متوت، ولن ينتهي دورها اإلقليمي «املؤثر»، فمصر املستقرة 
والقوية هي قلق وخوف لألعداء وضعف مصر هو حسرة 

وانهيار استراتيجي لألشقاء!
  ال ميتلك أحد غير املصريني احلق العلني في التأويل أو 
النقاش أو احلكم السياسي على أمور داخلية بحتة وخاصة 
بدولتهم، فأهل مصر أدرى بأمورها وشـــؤونها وبشـــعاب 
سياستها احمللية، وليس بأيدينا وبالذات هذه األيام – سوى 
– التمني الصادق ملصر باألمان واالســـتقرار وان تهدأ وأال 
تنزلق للفوضى، فلمصر محبة ومودة وتقدير ونكهة مميزة 

لدى الكثير من الناس!
  إن ما يحــــدث هـــــذه األيام مبصر هو اخــــتبار مــــؤسف 
وصعـــــــب ومــــؤلم متر به الشـــقيقة مصـــر، وبالتأكيد 
ســـتتخطى مصـــر بســـهولة هذا االختبار، حتى وإن كان 
تخطيا متخما باآلالم وباجلـــراح والدم واألحداث احملزنة، 
ولكنها آالم وجراح تؤســـس لعهد جديـــد ومرحلة جديدة 
نتمنى من أعماق قلوبنا ان تكون مرحلة استقرار وازدهار 
ومليئة باخلير والبركة واالنتعاش املعيشي على املصريني 
خاصة من كان قد أوجدهم قدرهم لسنوات طويلة في أسوأ 

ظروف معيشية في مصر!
  وبكل حزن وتفاؤل أقول ان ما يحدث هو مخاض ملرحلة 
قادمة باخلير على مصر وإن كان مخاضا عســـيرا ومرعبا 

ومؤملا ومخضبا بالدماء ال يتمناه محب ملصر!
  Nike١٤٨٠٦@hotmail.com 

 ال يختلـــف اثنان على ان ما تعـــرض له املرحوم بإذن اهللا 
تعالى محمد امليموني جرمية بكل ما حتمله الكلمة من معنى 
وجتاوز كبير يستحق املتســـبب عليه العقاب سائلني العلي 
القدير ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته وان يلهم ذويه الصبر 

والسلوان على مصابهم اجللل.
  وأفراد وزارة الداخلية مدنيني وعسكريني هم موظفو دولة 
حالهـــم كحال باقي موظفي الـــوزارات فمنهم اجليد وما دونه 
ومنهم املخطئ واملجتهد، وان كان هناك عسكريون خارجون 
على القانون فال يعمم خطؤهـــم على باقي األفراد والضباط، 
فاملولـــى عز وجل يقـــول (وال تـــزر وازرة وزر أخرى)، وكل 
إنسان مســـؤول عن أفعاله بقوله تعالى (كل امرئ مبا كسب 
رهني) فالغالبية من أفراد وضباط الداخلية يعملون من أجلنا 
ويسهرون على سالمتنا وراحتنا من تنظيم حركة السير إلى 
مالحقة اخلارجني عن العدالة والتحري عن املجرمني وضبط 
املتهمني، فهم مصدر أمننا ولهم في ذلك كل االحترام، كما علينا 
ان نعزز من هيبتهم والثقة بهم، فال نبخسهم حقهم وال نشك 
في جهودهم، بل نضع يدنا بأيديهم ونرفع من شأنهم ليتسنى 
لهم القيام مبهامهم على الوجه األكمل، ومادام وزير الداخلية 

وعد باإلصالح وإعادة اختيار القيادات فليأخذ فرصته.
  اما طلب النواب بتغيير نهج وزارة الداخلية من اإلكراه إلى 
الرأفة فسينعكس بالسلب عليهم وعلى املواطنني مستقبال ويزداد 
عدد القضايا التي ستقيد ضد مجهول لعدم اعتراف اجلاني أو 
املتهم بجرميته، والســـبب معرفته املسبقة بعدم تعرضه ألي 
طريقـــة ينتزع بها اعترافه ليتمســـك بنكرانه، فكيف نحافظ 
على األمن اذا غلبتنا العاطفة بحسن تعامل رجال املباحث مع 
اصحاب السوابق مادام النواب قيدوا اجهزة الداخلية وانتزعوا 
أنيابها وحتولت إدارتها الى إدارات مدنية يختلط فيها املجرم 
بالبريء، عالوة على ان القانون مليء بالثغرات التي تضيع من 
خاللها حقوق الكثير من األبرياء السيما مع انكار املتهم للواقعة 
املنسوبة اليه وعدم وجود أدلة تؤكد إدانته سوى اعترافه، مما 

يفتح امام املجرمني سبل الهروب من فعلتهم املؤثمة.
  لذا يغدو استخدام احلدة مع املتهمني له ما يبرره في أحيان 
كثيرة خاصة مع بعض املجرمني اخلطرين، وكذلك له ســـنده 
من الشـــرع وان اختلفت آراء الفقهاء في ذلك إال ان الثابت في 
مذهب املالكية اجازته لضرب املتهم ضرب تعزيز الجباره على 
االعتراف وجعله عبرة لغيره، اما الضرب للعداء واالنتقام فهو 

املرفوض نهائيا.
< < <  

  صمام األمان بني احلكومة واملجلس هو رئيس مجلس األمة 
جاسم اخلرافي، هذا الرجل الذي يتمتع بحسن اخللق وسعة 
الصدر والتواضع، اختار املهمة الصعبة التي هو أهل لها عن 
املهمة األسهل وهي راحته مع أسرته، ألنه على يقني بأن خدمة 
الوطن هي األولى على سلم أولوياته، ليكون هو املنقذ لكثير من 

األزمات التي تعصف بني السلطتني التنفيذية والتشريعية.
  رجـــل لم تغيره أمواله ليتعالـــى أو يترفع عن أبناء وطنه 
بل زادته حبا لهم وابتســـامته املرســـومة على وجهه تسبقه 

بالترحيب قبل ان ينطقها مبن يلتقي به.
  فهنيئا لك يا بوعبداحملسن على هذه الروح الطيبة، وهنيئا 
للوطن بهذا املواطن الذي يعد مثاال يحتذى، ومنارا يســـتعان 

به في ظلمة األحداث. 
  «رب اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا». 
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