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هناك حلظات يقف أمامها القلم عاجزا عن الكتابة عندما يتعلق 
األمر باحلديث عن واحدة من أعظم الشــخصيات في العصر 
احلديث، عن ملكة تربعت على عرش إمبراطورية عظمى ال تغيب 
عنها الشمس والتي جمعت بني الثبات االنفعالي والهدوء واألناقة 
واملواقف التاريخية املشهودة، إنها جاللة امللكة إليزابيث الثانية 
ملكــة اململكة املتحدة ورابطة دول الكومونولث، والتي فارقت 
عاملنا تاركة وراءها ٧٠ عاما من التاريخ املجيد واإلرث العظيم 

والذي سيظل عالمة فارقة في التاريخ.
ولدت امللكة إليزابيث ألكسندرا ماري في ٢١ أبريل ١٩٢٦ وهي 
ابنة امللك جورج السادس، وقد تزوجت األمير فيليب مونتباتن 
في ٢٠ نوفمبر ١٩٤٧ وأصبحــت ملكة للمملكة املتحدة في ٦

فبراير ١٩٥٢ وتوجت رسميا في ٢ يونيو ١٩٥٣.
كان لنشأتها في بيئة األسرة امللكية وهي ابنة امللوك وحفيدة 
امللوك دور كبير مع زوجها األمير فيليب دوق إدنبره في حسن 
القيادة والتوجيه في مرحلة ما بعد احلرب العاملية الثانية ومحاولة 
التكيف مع تبعات ما خلفته احلرب بشريا وماديا ونفسيا على 
العالم أجمع، ولعل أصدق تعبير ما صرحت به رئيســة وزراء 
بريطانيا ليز تراس بأن امللكة إليزابيث الثانية هي الصخرة التي 
تأسست عليها بريطانيا، وذلك ألن البروتوكول امللكي القاسي 
الذي يتبعه أفراد األسرة املالكة وعلى رأسهم امللكة كان له دور 
كبير في استقرار احلياة السياســية واالقتصادية في جميع 
الدول التي تخضع للتاج امللكي وللملكة الدستورية التي يقسم 

لها جميع رعايا دول التاج بالوالء واالنتماء.
لقد تعلقت قلوب العالم عامة والشــعب البريطاني خاصة 
بشخصية امللكة إليزابيث الثانية وإنسانيتها وأناقتها وحكمتها، 
فعندما شهدت اململكة املتحدة في عام ١٩٧٨ انقسامات وصدامات 
نتيجة األوضاع االقتصادية املتردية كان لكلماتها تأثير إيجابي 
في نفوس الشــعب البريطاني قائلة لهم «ليس من السهل أبدا 
أن نكون مرحني وإيجابيني عندما تكون كل األشــياء احمليطة 
بنا توحي بالعكس، لكن الكف عن بذل اجلهد ســيعني إذا جاز 
التعبير، إطفاء األمل في غد أفضل حتى ولو بدت املشــكالت 

وكأنها تغمرنا هناك دائما مساحة للتفاؤل».
واحلقيقة أنه ال يخفى على أحــد أن امللكة إليزابيث كانت 
أيقونة للتسامح بني مختلف األديان واملذاهب واألعراق، فهي 
امللكة التي اعتنقت كل الديانات وكان لتسامحها الفضل األكبر في 
حتول املجتمع البريطاني إلى منوذج عاملي في التسامح والتناغم 
بني مختلف طوائفه، ومن أبرز مواقفها الداعمة للتسامح وفقا 
ملا ذكرته قناة الـ«بي بي سي» هو زيارتها ملسجد في لندن بعد 
أحداث ١١ ســبتمبر ٢٠٠١ وهي أول زيارة ملكية ملسجد، حيث 
قام إمام املسجد بإهدائها مصحفا وهي سياسة حكيمة ترسخ 
مفهوم املواطنة واالنتماء للوطن قبل أن تكون رســالة للعالم 

بضرورة التسامح.
يتحدث أسقف كنيسة كانتبيري وهو من الشخصيات املقربة 
للملكة إليزابيث الثانية عن جوانب من شخصيتها االستثنائية، 
حيث قال إنه اجتمع بامللكة في مناســبات عديدة، وأن جاللتها 
كانت تواجه املصاعب باألمل والثبات والتسامح، وكانت دائما 
تظهر لنا جماليات احلياة املليئة بالبهجة والفرح حتى في األوقات 
العصيبة إبان فترة حكمها، يقول أيضا إنه حتدث معها بعد وفاة 
زوجها األمير فيليب دوق إدنبره والذي كان لها مبنزلة كتلة من 
الدعم والتضامن واألمل، وعن خدمتها وحبها للوطن يذكر أنه 
فــي يوليو املاضي كان يتحدث معها على انفراد وفوجئ بأنها 
تذكره مبقوالت لقادة العالم في فترة الســتينيات، مما يبرهن 
على ذاكرتها القوية وإحساسها العميق باحلكمة واإلخالص في 
خدمة وطنها وأنها الشخص الوحيد في العالم الذي يقول ويفعل 

ما يعتقده فقط فهي موطن احلكمة والثقة.
أما العالقات البريطانيــة - الكويتية فهي عالقات تاريخية 
تعود ملعاهدة الصداقة األجنلو كويتية ١٨٩٩ وحتى اســتقالل 
الكويت عن احلماية البريطانيــة ١٩٦١ في عهد الوالد صاحب 
السمو الشيخ عبداهللا السالم، رحمه اهللا وطيب اهللا ثراه وجعل 
اجلنة مثواه، وكان لبريطانيا دور كبير في حترير الكويت من 
الغزو العراقي مرتني، األولى عام ١٩٦١ في عهد عبدالكرمي قاسم، 
والثانية في طليعة قوات التحالف الدولي عام ١٩٩١ ضد اجليش 

الصدامي الغاشم.
وختاما، سنظل نذكر أصدقاء الكويت وحلفاءها بكل اخلير 
من وقفوا بجوارنا في أزماتنا، ســنظل نذكر عظماء التاريخ، 
والسيما جاللة امللكة إليزابيث الثانية بكل اخلير كرمز للحكمة 
والتســامح واألمل، وأتقدم كمواطنة كويتية بخالص وأصدق 
العزاء واملواساة للشعب البريطاني الصديق لرحيل ملكة القلوب، 

فلترقد جاللة امللكة إليزابيث الثانية في سالم.

ليس لدينا أدنى شــك في أن العالقات التاريخية العميقة 
اجلذور بني بريطانيا والكويت تلقي دائما بظاللها على املواقف 
اإلنسانية ويظهر ذلك في مشاعر احلزن والتعاطف مع الشعب 
البريطاني لوفاة امللكة إليزابيث التي كانت رمزا اجتماعيا قبل 
أن تكون رمزا سياسيا وقد حافظت على العرش ونظام احلكم 

بالتوازن بني استمرار احلكم مع الدميوقراطية العريقة.
فقد كانت محل إعجاب قادة العالم وشــعبها وسياســيي 
األحزاب البريطانية على اختالف انتماءاتهم وعندما يســجل 
القلم مشــاعر التعاطف مع الشعب البريطاني في مصابه فإن 
مواقف الشــريك التاريخي نحو الكويت تبقى ماثلة ويصعب 

تناسيها ألي سبب من األسباب.
ونثق في أن ذلك الظرف االستثنائي لن يترك أي تداعيات 
على عالقات بريطانيا بأصدقائها على جميع احملاور وإن االنتقال 
الدستوري للســلطة لن يترتب عليه أي اهتزازات فهي الدولة 
العريقــة التي يتعلم منها اجلميع وكان كل شــيء مرتبا بدقة 
احتراما للفقيدة الراحلة ولشعب عريق تربطه بكل منا روابط 
تاريخية وإنســانية ونتأثر لكل مــا يصيبه وخالص التعازي 
واملواســاة للشــعب البريطاني الصديق من كل من جمعته به 

الروابط التاريخية.
وإنني أشــعر بأن كل مواطن كويتي قد تأثر بســبب هذه 
الفاجعة ألن بريطانيا تعنــي الكثير ليس فقط لرجال األعمال 
واالقتصاد أو رجال السياسة ولكنها تعني مجموعة من القيم 
واملبادئ والثقافة التي عرفها عن قرب كل من عاشوا لفترة مؤقتة 
أو طويلة في بريطانيا ومن بينهم من خالطوا املجتمع البريطاني 
أثناء الغزو العراقي الغاشم وملسوا عن قرب املشاعر اإلنسانية 
من الشعب البريطاني حيال الكويتيني في محنتهم أثناء الغزو.

وال ننسى أن بريطانيا هي الوجهة املفضلة ملعظم الكويتيني 
ســواء للعالج أو للسياحة أو للتسوق ولها سحر خاص عميق 
اجلذور لكل أطياف الشعب الكويتي الذي هزه املصاب اجللل 

للشعب البريطاني ويتعاطف معه في هذا الظرف الدقيق.
وتعازينا للشعب البريطاني وللعالم كله في فقيدتهم امللكة 
إليزابيث التي كانت امللكة الدســتورية لست عشرة دولة من 

مجموع ثالث وخمسني من دول الكومنولث التي ترأستها.

مازال رئيس مجلس الوزراء ســمو 
الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح يواصل 
مســيرة اإلصالح، ولم يغفل سموه عن 
التعليــم كونــه الدعامة األولــى لتقدم 

املجتمعات وازدهارها ونهضتها.
الشــهادات املزورة: وقد شــهدت الساحة 
التعليمية سابقا ظاهرة تزوير الشهادات 
الثانويــة واجلامعية  املراحــل:  جلميع 
املاجستير والدكتوراه  العليا  والدراسات 

جلميع التخصصات األدبية والعلمية.
وملا كان التزوير سببا في انهيار التعليم 
وما ينتج عنه من نهب للمال العام، فقد أمر 
سمو الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح 
في السابع من سبتمبر من هذا العام ٢٠٢٢
بضرورة فحص شهادات موظفي الدولة 
وتستهدف الصادرة باخلارج واسترجاع 
رواتب مزوري الشهادات وإحالة كل من 

يثبت تزوير شهادته إلى النيابة فورا.
التعليمية  الهــزة اإلصالحيــة  هذه 
واملتمثلة في فحص شهادات موظفي الدولة 
يجب أن تدخل ضمن مناهج وزارة التربية 
يتعلم منها أبناؤنا منذ نعومة أظفارهم أن 
الغش وتزوير الشــهادات قتل لألوطان 
وانهيار للمجتمعات ودفن لإلبداعات وظلم 
ألصحاب الكوادر والطاقات وباب للتراجع 

واالنحدار.
كما أن هذه الهزة اإلصالحية التعليمية 
من سمو الرئيس ال بد لها من االستمرار 
في مناهجنا، وال بــد أن يتعرف عليها 
األجيال جيال بعد جيل، وتكون منارة ألبناء 
الكويت يدركون من خاللها أن حبل الكذب 
مهما طال قصير، وأن تشويه احلقائق لن 
يدوم، وأن فجر احلقيقة ينتصر، وأن بيع 
األوهام هالك لإلنسان، وأن األقنعة تتبخر 

مع شروق شمس العدالة واحلق.

ورحلت أطول ملوك بريطانيا جلوسا 
على العرش.. امللكة إليزابيث الثانية ملكة 
بريطانيا التي تولت احلكم في عام ١٩٥٢
ووافتها املنية يــوم اخلميس املاضي ٨
ســبتمبر ٢٠٢٢، بدوري أتقدم بالتعازي 
من السفيرة البريطانية في دولة الكويت 
بليندا لويس لوفاة امللكة إليزابيث الثانية.

وال بد من العودة إلى عام ١٩٥٢ عندما 
جلست امللكة إليزابيث على عرشها وهي 
ابنة الـ٢٥ عاماً ليستمر جلوسها ٧٠ عاماً، 
لتحكم من خاللها ١٥ دولة من دول احتاد 
الكومنولث، وفي عهدها شهدت بريطانيا 
حقبة نعمت باالســتقرار في ظل التغير 
السياســي في املمالك ودول العالم، كما 
تطور املجتمع البريطاني في ظّل احلكم 
لتلك امللكة املمتدة بحكمها في قلب أوروبا.
اهتمت امللكة بالكومنولث الذي كانت 
تترأسه، وكانت على معرفة جيدة بالزعماء 
األفارقة ومتعاطفة مع قضاياهم، عاصرت 
امللكة اليزابيث ١٥ رئيس وزراء بريطانياً.
الراحلة زعماء  امللكــة  كما عاصرت 
اخلليج املؤسسني للدول اخلليجية احلديثة.. 
وعن الكويت فقد عاصرت امللكة إليزابيث 
أمراء الكويت سياسياً منذ توليها احلكم 
ومع بداية عهد سمو أمير البالد الراحل 
الشيخ عبد اهللا السالم، رحمه اهللا، نهضت 
العالقات البريطانية - الكويتية، في مرحلة 
الكويت نحو االستقالل، فألغيت  نهضة 
اتفاقية احلمايــة البريطانية التي أبرمت 
عام ١٨٩٩ ثم استقالل الكويت عام ١٩٦١.

ومتثلت العالقات الطيبة في التعاون 
على جميع املستويات، مما أدى إلى تعزيزها 
وتشكلت بشكل أقوى في عام ١٩٧٥ بتوطيد 
العالقات االقتصادية عندما ضغط مجلس 
األمة الكويتي نحو تأميم النفط بالكويت، 
لتتملك القيادة السياسية جميع احلصص 
لشركة نفط الكويت، كما ارتبطت بورصة 
الكويت بالتداول باالسترليني بعد اكتشاف 
النفط، ثم استمرت عالقة بريطانيا بالكويت 
اقتصادياً في إيداع عوائدها باالسترليني 
مما يقوي االقتصاد البريطاني، وال ننسى 
دور اململكة املتحدة في عهد امللكة الراحلة 
إليزابيث ووقوفها إلى جانب الكويت في عام 
١٩٩٠ إبان الغزو العراقي الغاشم على البالد.
وال ننسى رابطة الصداقة البريطانية 
- الكويتية والعالقات الثقافية والتاريخية 
والتجارية والتعليمية التي تربطنا ببريطانيا، 
تلك العالقة الوطيدة التي منت خالل عهد 
امللكة الراحلة، وعن ظهورها األخير فقد 
شوهدت من شــرفة مقر إقامتها امللكي 
خالل احتفاالت اليوبيل البالتيني جللوسها 
على العرش في أغسطس املاضي، وكان 
آخره حضورها استقبال رئيسة الوزراء 
اجلديدة ليز تراس، ســبقها افتتاح خط 
حديدي في لندن، وكان الوداع األخير بني 
شعبها.. فودعت مدينة الضباب «ملكتها».

على القانون يحدث أمام عينيه سواء 
كان من عسكري أو مدني وأال يتردد 
في ذلك ليستتب النظام ويعم األمن 
واألمان أنحاء الوطن، ومادمنا نقول 
العهد اجلديــد فلن يفلت من العقاب 
واملساءلة القانونية فلن متر مثل هذه 
احلادثة مرور الكرام ال شك في ذلك 
وسيتحمل هذا العسكري تبعت فعلته 
ويدفع ثمنا باهظا أهونها تسريحه من 
اخلدمة وهذا هو اجلزاء الرادع له وملن 
يفعل فعلته ليكون عبرة لكل من تسول 
له نفسه أن يتجاوز القانون، ويعتدي 
على الناس، وقد حذرت في مقال سابق 
من مثل هذه األمور غير املألوفة التي 
حتدث هنا وهناك، ولقد قامت وزارة 
الداخلية مشكورة بإنشاء إدارة منوط 
بها التحقيق مع كل عسكري يتجاوز 
القانون وهي إدارة الرقابة والتفتيش، 
وترحب بكل شكوى تصل إليها من 
املواطنــني واملقيمني وتقوم بواجبها 
على أكمل وجه دون محاباة، نسأل اهللا 
أن يهدي اجلميع إلى طريق الرشاد، 

ودمتم ساملني.

بتصرفاتهــا والدليــل أن كل جيرانها 
من الدول كانوا يتبعون اإلمبراطورية 
العثمانية إال الكويت ال عالقة لها بالباب 
العالي في إسطنبول او االستانة، لذلك 
الكويت وبريطانيا كانت بينهما عالقات 
مثمرة ومهمة اســتفادت الكويت منها 
اكبر استفادة، وفى عام ١٩٦١ طلب سمو 
األمير الراحل الشيخ عبداهللا السالم إنهاء 
اتفاقية احلماية (والتي تنتهي عام ١٩٩٩

حسب االتفاق) ومبجرد إعالن االستقالل 
حتى نعق حاكم العراق عبدالكرمي قاسم 
بأطماعه بالكويت، وما هي إال ساعات 
حتى انتشــر اجليش االجنليزي على 
حدودنا الشمالية حماية للكويت (رغم 
أن املعاهــدة ألغيت)، إنهم خير صديق 

في وقت الضيق.
وال ننسى موقف مارغريت تاتشر 
رئيسة وزراء بريطانيا حني حثت دول 
العالم على املشاركة عسكريا في حترير 
الكويت، إن ما يربط الكويت ببريطانيا 
اكثر من عالقات ديبلوماســية، وبهذه 
املناسبة نتقدم الى الشعب االجنليزي 
وقيادته بأحر التعازي بوفاة ملكة اململكة 
املتحدة، تلك االمبراطورية التي ال تغيب 

عنها الشمس.

والبد أن نحافــظ على والء العراقيني 
لبلدهم وعدم السماح ألي أجنبي بالتدخل 
في الشــأن الداخلي للعراق، وبإمكان 
العــرب أن مينعوا إيــران من التدخل 
في الشــأن العراقي من خالل النشاط 
السياسي ووقف أي تعاون أو عقد أي 
اتفاقيات جتارية واقتصادية، وإن إيران 
تستفيد من الدول العربية املجاورة لها 
في املجال التجاري واالقتصادي، دعونا 
منارس الضغط ودعم جهود الســيد 
مقتدى الصــدر الزعيم العروبي الذي 
يناضل ويتصــدى ألي تدخل إيراني 
في الشأن العراقي، والبد هنا أن نحيي 
صمود الزعيم العروبي السيد مقتدى 

الصدر.
آية كرمية: (يــا أيها الذين آمنوا ال 
تتبعوا خطوات الشــيطان ومن يتبع 
خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء 
واملنكر ولوال فضل اهللا عليكم ورحمته 
ما زكا منكم من أحد أبدا ولكن اهللا يزكي 

من يشاء واهللا سميع عليم).
واهللا املوفق.

البري وجــدد التأكيد على ضرورة 
مواصلة التعاون بني جميع اجلهات مبا 
يحقق الهدف املنشود وهو التصدي 
لتهريب املخدرات واملواد احملظورة، 
وبالتوازي مع ذلك جند رجال خفر 
السواحل يسطرون بطوالت ويحبطون 
محاوالت جتار السموم، وأيضا رجال 
مكافحة املخدرات، حفظ اهللا الكويت 

من كل مكروه.
 آخر الــكالم:  في أحوال كثيرة تضطر 
«الداخلية» ألن تتحمل تقصير اآلخرين 
وهذا دورهــا، ما صدر عن عدد من 
الشباب من جتاوز ألعراف وتقاليد 
املجتمع ما كان له أن يحدث لو قامت 
األسرة بدورها في االهتمام بترسيخ 
معنى احلرية املسؤولة، إدارة اآلداب 
العامــة تقوم بدور  اآلداب  وحماية 
كبير في الفتــرة احلالية بالتصدي 
للممارسات املشبوهة واألوكار املنافية 
ونأمــل منها االنتشــار املكثف في 
العطالت على الشواطئ وبني املرافق 
واملتنزهات لضبط سلوك من ال يعون 

معنى احلرية املسؤولة.

واحلق انه أثار دهشتنا واستغرابنا، 
ولوال كاميرا السوق ملر األمر كأنه لم 
يكن، ولكرر هذا العســكري تصرفه 
األهــوج في مكان آخر مــع الناس، 
واستغل بدلته العسكرية في التعدي 
على الغير، وهذا ما أظهرته لنا كاميرا 
السوق وال شك أن ما لم نره ممن هو 
على شاكلة هذا العسكري املتعجرف 

كثير!
من هنا أقول إن من األهمية مبكان 
أن يبلغ كل مواطن ومواطنة عن كل تعد 

وللعلم مت اكتشــاف النفط بعد أربعني 
عاما تقريبا (١٩٣٧)، إن حماية بريطانيا 
للكويت كانت فضال من بريطانيا دون 
مقابل، كما يقول املثل املصري «ايش 
ياخذ الريح من البالط»، وللعلم كذلك 
أن الشيخ مبارك الكبير بحكمته أخفى 
هذه االتفاقية سرا، والسبب أن الشعب 
كان متدينا وأصوليا، حتى بانت أثناء 
احلرب العاملية األولى «بحادثة تغيير علم 
الكويت على السفن الكويتية في الهند».
وكانت معاهدة احلماية البريطانية 
الكويتية  الوثائــق  ١٨٩٩م جــزءا من 
التي أثبتت أن الكويت حرة ومستقلة 

املذاهب، بل كانوا متماسكني ومتضامنني 
حول الدولة العراقية واالنتماء الصادق 

للعراق.
إن على العرب اليوم دورا كبيرا بعدم 
التخلي عن العراق ألن تسيطر إيران على 
البلد العربي املشهود بتاريخه العروبي.
إن العرب مدعوون ألن يســاعدوا 
العراق وأن يدافعوا عن عروبة العراق، 
نحن لســنا على خــالف مذهبي بل 
العراقيون إخوة متحابون شيعة وسنة، 

وخصوصا هذه اآلفة املدمرة.
اخلالد أصاب كبد احلقيقة بوصف 
رجال اجلمارك بأنهم العني الساهرة 
على حماية الوطن من كل من تسول 
له نفسه القيام بأي عمليات تهريب 
وضرورة زيادة االنتباه واليقظة وهم 
بالفعل الســور الذي يحمي الكويت 
الوطن  الدرع احلصني حلماية  وهم 

واملواطنني من آفة املخدرات.
بعد أيام من زيارة الشحن اجلوي 
قام الوزير اخلالد بزيارة إلى الشحن 

ميثلون هذه الوزارة املهمة التي تعنى 
بأمن الوطــن واملواطن مثاال يحتذى 
في األخالق وضبط األمن وااللتزام 
بالقانون وحسن التعامل مع اآلخرين، 
ولكن هذا العسكري شذ عن القاعدة 
وأخذته العزة باإلثم وتصرف بعنجهية 
واستغل بدلته العسكرية إليذاء الناس 
والتعدي عليهم على مرأى ومسمع من 
الناس، دون أن يحسب حسابا ألحد، 
وهو ال ميثل وزارة الداخلية قطعا ألن 

تصرفه خارج عن املألوف.

والهوية، فخشي الشيخ مبارك الصباح 
من أن تضيع هوية الكويت بدمجها مع 
من سبقها، فتفاوض الشيخ مبارك مع 
اإلجنليز وكانوا هم القوة الضد املعادلة 
لألتراك، وطلب منهم حماية الكويت من 
املــد العثماني (رغم أن ذلك لن يرضي 
الشعب الكويتي املسلم) لكن للسياسة 
قوانينها (وعسى أن تكرهوا شيئا وهو 
خيــر لكم)، فرفض اإلجنليز في بداية 
األمر ماذا يستفيدون من ارض قاحلة، 
وحرارة عالية، وشعب فقير، ولكن بحكمة 
الشيخ مبارك الكبير، مت إبرام اتفاقية 
احلماية البريطانية للكويت عام ١٨٩٩م 

املرجعية الشيعية األصلية في النجف 
ونقلها إلى قم.

لقد آن األوان أن يوحد العراقيون 
العرب شيعة وسنة ويتصدون للتدخالت 
اإليرانية التي حتاول رفع شعار املذهب 
الشيعي للسيطرة على العراق، لقد عاشت 
العراق، وكلنا شهدنا وملسنا مدى متاسك 
العراقيون قبل ثورة «١٤ متوز»، حيث 
كانوا يعيشون كشعب واحد ويتمسكون 
بعروبتهم ولم يتأثروا أو يختلفوا بسبب 

اتباع نائب رئيــس مجلس الوزراء 
ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة 
الشيخ طالل اخلالد نهجا جديدا بإعطاء 
«اجلمارك» االهتمام املستحق بزيارات 
للوقوف على ما حتتاج إليه ومعاجلة 
أي مشــكالت تعوق عملها، فمطلع 
املطار والشحن  سبتمبر قام بتفقد 
اجلوي، للوقوف علــى آلية العمل، 
ووجه باالرتقاء بالعمل والربط اآللي 
بني أجهزة الداخلية واجلمارك ملواجهة 
مخاطر تهريب املواد غير املشروعة 

مثلما نرى ظواهر إيجابية ترتاح 
لها النفس، جند أيضا ظواهر سلبية 
نود أننا لم نرها، وهذه الظواهر ليست 
موجــودة في الكويت فقط وإمنا في 
كل مكان، واحلقيقــة أن كل مواطن 
صالح يتمنى ويود أن يكون وطنه في 
مصاف الدول املتقدمة، ويسعد بتطبيق 
القانون على اجلميع وبال استثناء، كما 
أنه يرفض كل تصرف ينافي األخالق 
واألدب، وينتقده بشدة وهذا من حقه 
ألن التصرف الشاذ ال ميثل األخالق 

احلسنة التي تربينا عليها.
وقــد كفل لنا الدســتور احلرية 
ووضــع لهــا خطا أحمــر ال ميكن 
جتاوزه ومن جتاوزه حتمل جريرة 
فعلته، فال احد يقبل بتجاوز القانون 
والتعدي علــى الغير قوال وفعال من 
أي إنســان مهما كانت صفته، وقد 
ساءنا وآملنا مثلما ساء غيرنا املنظر 
الذي رأيناه مــن تصرف أرعن قام 
الداخلية في  به أحد منتسبي وزارة 
أحد األسواق الشعبية، وكان األجدر 
بهذا الرجل أن يكون هو وغيره ممن 

أن احلدث حزيــن، والفراق  رغم 
كئيب، والفقيــدة كان لها في تاريخنا 
صفحــات وذكريات، وكوني أصبحت 
مخضرما حيث إني ولدت قبل أن تصبح 
ملكة لبريطانيا العظمى، وكانت سنوات 
حكمها مقاربة لعمري، فقد كان السمها 
وعاصمة مملكتها «لندن» مكان في أذني، 
عندما كنت طفال كان كل شخص اجنبي 
بشــرته متيل إلى االحمرار والشــعر 
أشقر نطلق عليه مسمى «عنقريزي» 
أي إجنليزي حتــى وإن كان أملانيا أو 
أميركيا او فرنسيا، أما الشخص العربي 
فنطلق عليه مسمى «فلسطيني» طبعا 
ألننا أطفال ومن قلة وســائل الثقافة، 
وكانت بريطانيا بالنسبة للكويتيني األم 
احلاضنة، وحتى يســتفيد هذا اجليل 
من مقالي أخبرهم بأننا ككويتيني رمبا 
نكون مخالفني لآلخرين، فكل الشعوب 
تكره مستعمريها، إال نحن عالقتنا طيبة 
معهم وحتى يعرف هذا اجليل السبب 

ويحفظوه للتاريخ.
ففي حكم الشــيخ مبارك الكبير، 
اجتاح األتراك (اخلالفة العثمانية) الشرق 
األوســط واجلزيرة العربية، ودمجوا 
الدول بعضها ببعض واختفت احلدود 

إن ما يهمنا في الكويت وبقية الدول 
العربية اجلارة للعراق، األمن واالستقرار 
في العــراق، وال نريد لدولة العراق أن 
تكون تابعة إليران التي حتاول الهيمنة 
على العراق، فعمائم إيران تسعى ألن 
تشيع دولنا العربية، وأن تكون تلك الدول 
تابعة للمرجعية الشيعية في قم وإلغاء 
املرجعية الشيعية في النجف والتي تعتبر 
املرجعية األساسية والتاريخية للمذهب 
الشيعي، وفي النجف قبر سيد شهداء 
اجلنة حفيد الرسول الكرمي عليه أفضل 

الصالة والسالم احلسني بن علي.
لقد متكنت مرجعية اخلامنئي من 
السيطرة على لبنان وسورية واليمن، 
وها هو لبنان غير قادر على تشــكيل 
حكومة وطنية بسبب تدخل حزب اهللا 
بقيادة الســيد نصــر اهللا الذي يعلن 
دائما عن تبعيتــه إليران، إن ما يهمنا 
القيادة  نحن جيران العراق أال تسمح 
العراقية بزعامة السيد مقتدى الصدر 
بجعل إيران من العراق تابعا للمرجعية 
في قم وعدم السماح لإليرانيني لسحب 

املواد املخدرة التي ترد إلى أي دولة 
في العالم ال بــد ان متر عبر املنافذ 
الرسمية، أي ال بد أن ترد برا أو بحرا 
أو جوا، وبالتالــي متى ما مت إحكام 
الرقابة على تلك املنافذ ندرت املواد 
املخدرة داخل أي دولة، وواجه مهربو 
تلك السموم صعوبة كبيرة وعجزوا 
عن االستمرار في نشاطهم اإلجرامي.

جتارة املخــدرات مربحة للغاية 
ودوما هناك صراع بني البلدان ومافيا 
املخدرات والتي توظف خبراء البتكار 
أحدث الوســائل الستمرارهم وهنا 
تقوم البلدان املتقدمة بتركيز وتسخير 
اجلهود على املنافذ ملنع تسرب املواد 
املخدرة، ألن الوقاية خير من العالج.
الكويت أولت اهتماما باحتياجات 
اإلدارة العامــة للجمــارك ووفرت 
البشرية واألجهزة األحدث  الكوادر 
اإلدارة  باعتبار  العالم  على مستوى 
البوابة التي تقي البالد من كافة املواد 
احملظــورة وفي مقدمتها الســموم 
أهمية هذه  املخدرة، وانطالقا مــن 
اإلدارة الحظنا فــي اآلونة األخيرة 

امللكة التي 
اعتنقت جميع 

األديان والثقافات
الشيخة حصة احلمود السالم الصباح

ألم وأمل

تعازينا 
للشعب 

البريطاني
د. هند الشومر

ملن يهمه األمر

رحلت من لها في تاريخ 
األمم عنوان .. رحلت 

امللكة إليزابيث
s.sbe@hotmail.comسالم إبراهيم السبيعي

املوقف السياسي

العراقيون 
مطالبون بالدفاع 
عن عروبة العراق

عبد احملسن محمد احلسيني

نافذة على األمن

طالل اخلالد 
ونهج جديد

الفريق م. طارق حمادة

كلمات ال تنسى

العهد اجلديد
مشعل السعيد


