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جمعية ال�صالح الإجتماعي:
ما ت�صهده الق�صري من ح�صار ظامل ليوؤكد وجوب 
ن�صرة ال�صعب ال�صوري من جميع الدول وال�صعوب

الكندري:
الطائفيون يوؤيدون املجازر يف �صوريا

تدري�س التطبيقي:
لئحة ظاملة وحملة تواقيع

لعر�صها على امل�صئولني بالدولــة

Price: 500 Filsالسعـــر : 500 فلس 

مجلة ثقافية منوعة رئيس التحرير: مساعد عادل السعيدي

مجلة ثقافية منوعة الحـــركــــــة

M O V E M E N T رئيس التحرير: مساعد عادل السعيدي
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الدالل: الكويت متر 
مبنعطف �سيا�سي خطري بعد 

حكم الد�ستورية

مركز اجتاهات ي�سدر 
تقريره الربملاين عن الن�سف 

الثاين من اإبريل

حكم الد�ستورية بني 
�سندان احرتام االحكام 

الق�سائية ومطرقة االنتقاد 
القانوين 

الرقابة والتوازن 
والد�ستور.. مرجعيتنا

القوى الطالبية �سددت 
على احرتام الق�ساء 

و�رضورة حما�سبة الف�ساد 
واملف�سدين

ا�ستقالة احلكومة واإ�سالح 
اخللل الد�ستوري !!

تويرتات
امل�سهد ال�سيا�سى

االأع�ساب املتاأملة
The suffering gras 



األيام تطورات ميدانية تشكل منعطفا جديدا يف عمر  السوري األعزل هذه  الشعب  - يواجه  مباشر 
وعناصر  اللبناني  اهلل  حلزب  تابعة  مبيليشيات  مدعومة  النظام  قوات  تقوم  حيث  السورية  الثورة 
إيرانية،  بقصف مدينة القصري واملدن السورية األخرى بكافة أنواع األسلحة الثقيلة، ودك منازل 
الطريان احلربي  يقوم  ، فيما  دوليًا  الكيماوية احملرمة  والصواريخ واالسلحة  باملدافع  املدنيني فيها 
السورية  واملــدن  القصري  القتحام  متكررة  حمــاوالت  فى  اهلل  حزب  مليليشيات  جوي  غطاء  بتأمني 

األخرى، وتنقل وسائل االعالم كل يوم جمازر ترتكب حبق املدنيني اآلمنني.
وإزاء هذه اهلجمة الشرسة وحرب التطهري الطائفى املدانة بكل القيم اإلسالمية واألعراف الدولية ، 
والتى تأتي يف سياق محلة عسكرية وأمنية منظمة ، يظهر فيها تواطؤ ودعم لوجيسيت و اسرتاتيجي 
يوم،  كل  الدمار  إىل  البالد  يأخذ  الذي  خياره  يف  األسد  نظام  تساند   ، إرهابية  ومنظمات  دول  من 
لــوزراء  طــارئ  الجتماع  بالدعوة  العربية  الــدول  جامعة  االسالمية  الدستورية  احلركة  تناشد   ..
االجرامي  العدوان  هذا  من  للمدنيني  محاية  وتصلبا  ردعا  أكثر  مواقف  الختاذ  العرب  اخلارجية 

السافر.
وتدعو احلركة اجملتمع الدولي العاجز والصامت لتحمل مسؤولياته يف حفظ حياة املدنيني البالغ 
عددهم 40 ألف نسمة يف مدينة القصري وحدها، وتطالب جملس األمن  باختاذ تدابري عملية حتفظ 

هلا ما تبقى من رصيد!.
كما تناشد احلركة علماء املسلمني فى كل مكان حث األمتني العربية واالسالمية حكامًا وشعوبا 

لدعم الشعب السوري.
الذي  املشهود  السخاء  على  الكويت  أبناء  من  املبذولة  والشعبية  الرمسية  اجلهود  احلركة  وحتيي 
بكل  الدعم  ملواصلة  وتدعو   ، األزمة  بداية  منذ  السوريني  الالجئني  عن  املعاناة  يرفع  ومازال  خفف 

صوره وأشكاله اإلغاثية واإلنسانية.
وتشدد احلركة بأن حالة “االستباحة” اليت ميارسها النظام اإليراني للمنطقة لن جتين إال اخليبة 
وسرتتد عليه، واألوىل أن يرفع وأتباعه أيديهم عن سوريا احرتاما إلرادة الشعوب املستضعفة ال نصرة 

للمستكربين والظاملني.
وتدعو احلركة يف ختام بيانها اجملتمع الدولي إىل متكني الثوار من الدفاع عن املدنيني بكل الوسائل 

النوعية اليت تردع املعتدين وحتقق للشعب السوري تطلعاته يف الكرامة واحلرية والعيش اآلمن .
حفظ اهلل بلدنا وبالد املسلمني من كل مكروه وسوء ؛؛

احلركة الدستورية االسالمية
الكويت فى 28/5/2013

االفتتاحية

بيان احلركة الد�صتورية ال�صالمية ب�صاأن 
الو�صاع الأخرية فى "الق�صري" ب�صوريا
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البلدية: م�صتعدون متاما ملو�صم ال�صفر والعطلة ال�صيفية
عرب حزمة اجراءات رقابية

أكدت بلدية الكويت اختاذها حزمة متكاملة من االجراءات الرقابية 
يف البالد اســـتعدادا ملوسم الســـفر والعطلة الصيفية اىل جانب تكثيف 

عمليات الرقابة واملتابعة امليدانية على خمتلف االنشطة الغذائية. 
وقـــال املديـــر العـــام للبلديـــة بالوكالة املهنـــدس عبـــداهلل عمادي يف 
تصريـــح صحايف اليـــوم ان ذلك يأتي حرصا من البلدية على ســـالمة 
االغذيـــة املتداولـــة يف مجيع املؤسســـات واملنشـــآت الغذائيـــة وضرورة 

مطابقتها لالشرتاطات الصحية. 
وأضـــاف عمادي انه بناء على ذلك كان البد من تكثيف الرقابة نظرا 
ملا يســـببه ارتفاع درجات احلرارة من تســـريع يف عملية فساد األغذية 
يف حال عدم حفظها يف األماكن غري املناســـبة أو املهيأة صحيا عالوة 
على ما يواكـــب ذلك من اقبال كبري من اجلمهور صيفا على احملال 

الغذائية واملطاعم وما شابه ذلك. 
وأوضـــح ان البلديـــة وضعـــت خطـــة حمكمـــة ومتكاملـــة مـــن خالل 
قطاعاتها كافة يف احملافظات الست ملواجهة أي خمالفات أو جتاوزات 
مـــن قبل بعض أصحـــاب احملالت الغذائية إىل جانـــب تكثيف عمليات 

الرقابة واملتابعة امليدانية على خمتلف األنشطة الغذائية. 
وذكر ان اخلطة تطال أيضا االنشـــطة االخـــرى ذات العالقة بتداول 
وختزين وتوزيع األغذية بغرض التأكد من التزامها باإلشـــرتاطات 
الصحيـــة اخلاصـــة بتخزين وتداول املـــواد الغذائية وقواعـــد النظافة 

العامة لضمان وصوهلا للمستهلك بشكل صحي وآمن. 

وبـــني ان عمليـــات الرقابـــة الغذائية 
الغذائيـــة  احملـــالت  أيضـــا  ستشـــمل 
يف مطـــار الكويـــت الدولـــي نظرا اىل 
زيادة حركـــة املســـافرين وكذلك 
االسواق املركزية و)أسواق اجلملة( 
واملطاعم اليت يزداد ارتيادها من قبل 

زوار الدول اجملاورة للكويت. 
علـــى  احلفـــاظ  ان  عمـــادي  وأكـــد 
صحة وســـالمة اجلميع “مسؤولية 
ومن واجبنـــا كمســـؤولني أن نكون 

علـــى قـــدر تلـــك املســـؤولية كمـــا أن 
التدابـــري اليت تقوم بها األجهـــزة الرقابية ما هـــي اال من أجل حتقيق 

السالمة للجميع”. 
ولفـــت اىل أن عمليـــات التفتيش ستشـــمل أيضا عددا مـــن االجراءات 
لضمان تطبيق االشرتاطات الصحية منها التأكد من احلفظ اجليد 
للغذاء بناء على معرفة الظروف املناســـبة لتخزين كل نوع من املواد 

الغذائية حلمايته من التلوث. 
وقال ان املـــواد الغذائية اجملمدة أو اجلافـــة واملغلفة اليت عادة تعرض 
يف احملـــالت الغذائيـــة تتأثر بدرجـــات حرارة احلفـــظ املطلوبة ويأتي 
دور الرقابـــة الفعال للتأكـــد عمل أجهزة التربيـــد والتجميد بكفاءة 
عاليـــة ومســـتمرة مـــع التأكـــد 
من توفر البديل يف حالة عطلها 
بهدف حفظ تلك املواد خبواصها 

الطبيعية. 
وجـــوب  اىل  عمـــادي  وأشـــار 
توفـــري وســـائل النقـــل املطابقـــة 
املعتمـــدة  الفنيـــة  للمواصفـــات 
مـــن قبل البلديـــة يف حاالت نقل 
األغذيـــة جبميـــع حاالتها جتنبا 
لالنعكاسات الســـلبية اليت تؤثر 
على على تلك املواد يف حال نقلها 

بوسائل نقل غري مرخصة. 
وشدد على أن األجهزة الرقابية 
البلدية باحملافظات  يف قطاعات 
الســـت تتابع هـــذه الظاهرة عن 
كثب خصوصا يف ظل االرتفاع 
واختـــاذ  احلـــرارة  درجـــات  يف 
االجراءات القانونية كافة حبق 
وأنظمـــة  لقوانـــني  املتجاوزيـــن 

البلدية

م. عبداهلل عمادي

أخبار حملية
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'الرتبية" "ف�صيحة 
النجــاح يف ال�صــف اخلــام�س 51 يف املئــة

ال�صحة تدعو املواطنني واملقيمني
اىل عدم الن�صياق وراء كل ما ين�صر عن فريو�س 'كورونا'

فجـــر مدير عام املركز الوطين لتطويـــر التعليم د.رضا اخلياط مفاجأة 
من العيار الثقيل، بإعالنه مســـتوى طالب الصـــف اخلامس االبتدائي يف 
اختبارات القدرات الوطنية »ميزة« اليت بلغت نسبة النجاح فيها 51 باملئة. 
وقـــال اخليـــاط يف املؤمتـــر الصحـــايف الـــذي عقـــده لإلعالن عـــن نتائج 
االختبارات الوطنية، اليت مشلت أربع مواد دراسية »العربية واإلجنليزية 
والرياضيـــات والعلوم«، إن االختبـــارات الوطنية طبقت يف مايو 2012 بـ 
150 مدرسة، ومشلت 4860 طالبا، أجرى 98 باملئة منهم اختبارا واحدا 

من االختبارات األربعة، يف إطار ضمان املصداقية يف النتائج. 
وتعليقـــا منها علـــى النتائج، اتهمـــت وكيل وزارة الرتبيـــة مريم الوتيد 
املقارنـــة الـــيت طرحهـــا د.رضـــا اخلياط حـــول نتائـــج اختبـــارات »ميزة« 
الوطنيـــة، بأنهـــا غـــري علمية وغـــري عادلـــة، وتتضمن درجات األنشـــطة 

والشفوي وال تتضمن توصيات. 
وبالعـــودة إىل النتائـــج، أوضـــح اخليـــاط يف نتائجـــه أن منطقـــة حولي 
التعليميـــة حققـــت أعلـــى النتائـــج يف املواد الدراســـية األربـــع بواقع 64 
باملئة، فيمـــا كانت منطقة اجلهراء يف املركز األخـــري بواقع 56 باملئة، 

واألمحدي والفروانية لكل منهما 58 باملئة، ومبارك الكبري 57 باملئة. 
وأشـــار إىل أن نتائـــج معـــدل اإلجابات الصحيحـــة يف االختبـــارات وفقا 

دعـــا رئيس وحـــدة مكافحـــة األوبئـــة يف وزارة الصحـــة الدكتور 
مصعب الصاحل املواطنني واملقيمني اىل عدم االنســـياق وراء كل ما 
ينشـــر عن فريوس )كورونا( وضرورة حتري الدقة بشأن مصادر 

املعلومات. 
وأوضح الصاحل اليوم ان كثريا من املعلومات اليت تنشر عن هذا املرض 
تكـــون غري دقيقة مضيفا ان هاجس اخلـــوف لدى البعض من اإلصابة 

بالفريوس بعد ظهور حاالت إصابة يف الدول اجملاورة غري مربر. 
وأكـــد أن وزارة الصحـــة اختذت مجلة تدابري احرتازية مشـــددة منها 
إعـــالن حالـــة الطوارئ يف املستشـــفيات وعزل أي مشـــتبه به اىل جانب 
فحـــص ذويه الفتـــا اىل ان الوزارة أصدرت تعميمـــا إىل مجيع اجلهات 
العالجيـــة والوقائيـــة بضرورة إبالغهـــا باحلاالت املشـــتبه يف إصابتها 

بالفريوس. 
واوضـــح أن من تلـــك التدابري أيضـــا إصدار الـــوزارة تعميما إىل مجيع 
منافذ الكويت احلدودية بضرورة التبليغ عن احلاالت املشتبه بها وفقا 
ملا ورد من منظمة الصحة العاملية اىل جانب توعية املســـافرين بكيفية 
الوقاية من أمراض االلتهابات التنفســـية احلادة وذلك بالتنســـيق مع 

إدارة الطريان املدني. 

د.رضا اخلياط

اللغـــة  يف  بلـــغ  مـــادة،  كل  لتعليـــم 
العربيـــة 59 باملئة، والعلوم 51 باملئة، 
واإلجنليـــزي 47 باملئـــة، والرياضيات 
47 باملئـــة، مشـــددا علـــى أن النتائـــج 
اللغـــة  اختبـــارات  يف  األداء  أن  بينـــت 
العربية نســـبيا مرتفع، ومتت دراســـة 
مدى صالحية األســـئلة اليت وضعت 
يف االختبارات لقياس معرفة الطالب، 
فهناك 297 إجابة صحيحة يف اللغة 
اإلجنليزية من خالل عينات األسئلة 
اليت صممـــت الختبار »ميزة« الوطين، 

الذي وقع تصميمه كنظام تقييم غري مســـبوق على املســـتوى اإلقليمي 
والعربي. 

ومضى قائال »شـــرعنا قبل أســـبوعني يف إجراء اختبارات للصف التاسع، 
ومت بنجاح إدخال البيانـــات قبل البدء يف حتليلها، ويف مايو 2014 لدينا 
حتد الختبارات الصف الثاني عشـــر، خصوصا أنهم فئة قريبة من ســـن 

النضج، ومشاركتهم يف االختبارات حتتاج إىل تشجيع«.

واضـــاف انه مت تشـــكيل جلنـــة فنية 
ملكافحـــة هذا الفـــريوس الفتا اىل انه 
جيـــري حاليـــا إعـــداد رســـائل نصية 
إلرســـاهلا اىل اهلواتف النقالة بهدف 
التوعيـــة بطـــرق الوقايـــة مـــن هـــذا 

املرض وكيفية التعامل معه. 
ودعا الصاحل املواطنني واملقيمني اىل 
مراجعـــة الطبيـــب يف حـــال اإلصابة 
بأي عدوى تنفسية حادة مشددا على 
ضـــرورة االلتزام بالعـــادات الصحية 

كغســـل األيـــدي واســـتخدام احملارم 
عند العطاس أوالســـعال اضافة اىل جتنـــب االختالط مبرضى لديهم 

حاالت تنفسية حادة قدر اإلمكان. 
يذكـــر أن وزارة الصحة أصدرت قرارا بشـــأن آلية التعامل مع حاالت 
العدوى التنفســـية احلادة والشـــديدة )ســـاري( ومنها حـــاالت اإلصابة 
بفـــريوس )كورونا( باعتباره أحد األمراض الســـارية اخلطرة املؤثرة 

على الصحة العامة

د. مصعب الصاحل
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اإ�صادة بقانون ت�صجيع ال�صتثمار الأجنبي من القت�صاديني 
الذي متت مداولته يف جمل�س الأمة

أشـــاد جمموعة من االقتصاديني بقانون تشـــجيع االســـتثمار األجنيب 
الـــذي متت مداولته يف جملس األمة ومتت احالته اىل احلكومة امس، 
مشـــريين اىل أن إنشاء هيئة لتشجيع االستثمار خطوة جديدة يف اطار 

اإلصالح االقتصادي يف البالد.
وطالبـــــوا فـــــــي تصـرحيـــــات لــــ »األنبـــاء« بضـــرورة توافـــر جمموعة 
مـــن التشـــريعات والعوامـــل املســـاندة للقانـــون والقضـــاء علـــى بعض 
املعوقات اليت حتد من االســـتثمار األجنيب وعلى رأســـها البريوقراطية 
احلكومية املعقدة وصعوبة احلصول على أراض للمشـــاريع الصناعية 

واالستثمارية.
وقالـــوا ان بيئة الكويت االســـتثمارية طاردة للمســـتثمر األجنيب ومن 
املمكـــن أن تفشـــل اهليئة بســـبب وجـــود أدوات يف الدولة ســـتعمل على 
اعاقة املســـتثمر األجنيب الذي حيتاج اىل تســـهيالت منذ دخوله املطار 
حتى خروجه وحباجة أيضا اىل شـــفافية واىل قوانني وإجراءات سهلة 

وكلها غري متوافرة حاليا يف الكويت.
وأوضحـــوا أن القانون من شـــأنه خلق بيئة اقتصادية جيدة لتحســـني 
الوضـــع االقتصـــادي، متوقعني زيادة حجم االســـتثمارات وفق القانون 
اجلديد نظرا للصالحيات األوسع واآلليات الواضحة اليت ستتضمنها 

الالئحة الداخلية للقانون... وفيما يلي التفاصيل:
يف البدايـــة، قـــال رئيس جملس اإلدارة يف شـــركة الدوليـــة للتمويل 
جاســـم زينل: مشـــكلة الكويـــت يف جـــذب االســـتثمارات األجنبية ال يف 
إصدار تشـــريع وإنشـــاء هيئة لالســـتثمار األجنيب وامنا املطلوب خلق 
بيئة تشـــريعية متكاملة واالقتداء ببعض الدول اجملاورة اليت ســـبقتنا 
يف جعـــل بلدانهـــا مراكـــز جتاريـــة واقتصاديـــة عاملية مثـــل االمارات 

والسعودية وقطر.
وأكد زينل على ضرورة دراســـة قوانني االســـتثمار يف الدول املشابهة 
لوضـــع الكويـــت االقتصـــادي واملالـــي واالجتماعـــي مـــع إضافة بعض 
املميزات اليت البد أن تعطي للمستثمر األجنيب مثل الدعم الالحمدود 

وتوفري األراضي وان يكون االستثمار ذو فائدة وجدوى.
وشـــدد علـــى ضـــرورة توافـــر جمموعـــة مـــن األمـــور يف الكويـــت لكي 
تصبح جاذبة لالســـتثمارات مثل حل إشـــكالية دخـــول رجال األعمال 
واالقتصاديـــني مـــن خـــالل تســـيري احلصول علـــى تأشـــريات الدخول 

»الفيزا« ومرونة احلصول على إجراءات تأسيس الشركات.
وذكـــر زينـــل ان البيئـــة االقتصادية حاليـــا تعترب طاردة للمســـتثمر 
احمللي فما بالك باملستثمر األجنيب فرغم توافر بعض العوامل املشجعة 
لالستثمار اال أن هناك العديد من املعوقات اجلدية اليت متنع املستثمر 
الوطين قبل األجنيب من استغالل الفرص اليت يوفرها السوق الكوييت 
وعلى رأســـها البريوقراطية احلكومية املعقدة وصعوبة احلصول على 

أراض للمشاريع الصناعية واالستثمارية.
خطوة جيدة

من جانبه، قال رئيس جملس ادارة شركة االستشارات املالية الدولية 

ان تأســـيس  الســـلمي  »ايفـــا« صـــاحل 
األجنـــيب  لالســـتثمار  عامـــة  هيئـــة 
خطوة جيدة حتســـب لوزير التجارة 
الصـــاحل،  أنـــس  الشـــاب  والصناعـــة 
مشـــريا اىل أن الوزيـــر ثبت قدميه يف 
اصـــدار تشـــريعات مـــن شـــأنها جعل 
الكويت مركزا ماليا وعامليا مهما يف 

املنطقة.
وأوضح الســـلمي أن القانون سيخلق 
البيئة االقتصادية اجليدة لتحســـني 
الوضـــع االقتصـــادي، متوقعـــا زيادة 
حجـــم االســـتثمارات وفـــق القانـــون 
اجلديد نظـــرا للصالحيات األوســـع 
واآلليات الواضحة اليت ســـتتضمنها 

الالئحة الداخلية للقانون.
وأضـــاف الســـلمي قائال:» ال شـــك أن 
اقرار قانون جديد لتشجيع االستثمار 
يف الكويـــت هلو أمر جيـــد واجيابي ال 
بد أن نشيد به، اال أننا نأمل أن تتوافر 
رحبـــة  اقتصاديـــة  بيئـــة  البـــالد  يف 
تساهم يف جذب املستثمرين األجانب 
وان تصبح الكويت مغنطيســـا جيذب 

االستثمارات«.
باكورة لتعديل التشريعات

مـــن جانبـــه، أعـــرب رئيـــس جملس 
للتأمـــني  وربـــة  شـــركة  يف  االدارة 
أنور جواد بومخســـني عـــن أمله يف ان 
يكون قرار جملس األمة بانشاء هيئة 
االســـتثمار األجنيب املباشـــر باكورة 
لتعديـــل أوضـــاع منظومـــة القوانني 

االقتصادية برمتها.
وأشـــاد بقـــرار االنشـــاء، داعيـــا اجمللس 

للنظر يف التحديات واملعومات اليت من شـــانها التأثري السليب على أداء 
اهليئة وعلى جذب االســـتثمارات األجنبيـــة يف البالد، االمر الذي يعين 

ان قرار انشاء اهليئة والعدم سواء.
واكـــد على ضـــرورة النظر بعني االعتبـــار اىل القوانيني املكملة واليت 
منها على ســـبيل املثال ال احلصر قانـــون الـ B.O.T والقوانني اخلاصة 
بقطاعات الصناعة والســـياحة والفنـــادق والطريان وغريها مثل قانون 

انشاء املدن.
وطالـــب بتحديـــد األولويـــات االقتصاديـــة واختصاصـــات كل جهـــة 

جاسم زينل

صاحل السلمي

حجاج بوخضور

أخبار حملية



7

ال�صواغ والنمالن والداهوم: ن�صكر بن جامع على دعوته 
ل�صاحب ال�صمو.. لكن مواقفنا ال�صيا�صية لن تتغري

يف أول ردة فعـــل علـــى دعـــوة أمـــري العوازم 
الشـــيخ فالح بـــن جامع لســـمو أمـــري البالد 
الشـــيخ صبـــاح األمحـــد أمـــس شـــكر النائب 
الســـابق ســـامل النمـــالن االمـــري بـــن جامـــع 
العـــوازم على دعوته الكرميـــة لكنه أكد يف 
الوقت نفســـه انهـــم مســـتمرون يف موقفهم 
الرافـــض خوض اية انتخابـــات جترى بغري 
نظام اخلمســـة دوائر باربعة اصوات والذي 

اقره جملس دستوري شرعي.
وقـــال النمالن علـــي هامش مشـــاركته يف 

حفل عشـــاء بن جامع: اشـــكر الشيخ فالح بن 
جامع على دعوته الكرمية لسمو االمري، وهذا االمر ليس بغريب عليه، 
فقبيلـــة العوازم مـــن مكونات هـــذا اجملتمع وهلم احلـــق ان يقدروا من 

يشاءون خاصة صاحب السمو امري البالد. 
واضـــاف النمالن، حنن يف هذه اللحظـــة نؤكد على موقفنا من مقاطعة 
االنتخابـــات اذا مت حتصني الصوت الواحـــد او اذا اجريت االنتخابات بغري 
نظام اخلمس دوائر واالربعة اصوات، وموقفنا ثابت ولن يتغري ولن نتأخر 
يف احلفاظ علي املكتسبات الدستورية، وال ميكن ان نقول اال كلمة احلق.

ومن جهته، قال عضو اجمللس املبطل بدر الداهوم؛ تشرفنا بتلبية دعوة 
امري قبيلة العوازم الشـــيخ فالح بـــن جامع، هذا الرجل الذي مل يتهاون 
يف اي موقف طلبناه فيه الت وكان حاضرا وكان يف مقدمة احلضور 

وقد راينا ذلك يف الفرتة السابقة.
واكد الداهوم ان املواقف السياســـية تبقي أمًرا آخًرا، فللسياسي مبدأه 

الذي يســـري عليه، وهو خط يرمسه من اجل حياته السياســـية، مشددا 
على ان مواقفهم السياسية اليت اعلنوها لن تتغري ومستمرون بها.

وعلـــى هامش مشـــاركتة يف حفل العشـــاء.. قال النائب الســـابق فالح 
الصواغ: “تشـــرفت بتلبية الدعـــوة الكرمية ألمري العوازم اليت تعربرّ عن 

مدى تالحم الشعب الكوييت مع األسرة احلاكمة”.
وقـــال كذلك: “تشـــرفت حبضور احلفـــل الذي أقامه فـــالح بن جامع 
صاحـــب املواقف املشـــهودة علي شـــرف مســـو األمري”..مؤكـــًدا أن هذه 

الدعوة تأتي لتشري إىل أننا ال حنمل لألسرة احلاكمة إال كل خري.
وجدد الصواغ تأكيده بالتزامـــه وكتلة التنمية واإلصالح مبقاطعة 
أيـــة انتخابات مقبلة جتري بغري نظـــام اخلمس دوائر وأربعة اصوات، 
مشـــدًدا على ان موقفهم هذا يأتـــي انطالًقا من حرصهم علي املصلحة 

الوطنية واحلفاظ علي الدستور.

بدر الداهوم النائب السابق سامل النمالن فالح الصواغ

لضمـــان عدم تضارب االختصاصـــات فيما بينها، حتـــى ال يتم تعطيل 
قـــرارات هـــذه اهليئات مـــع بعضها البعـــض وبالتالي تـــؤدي اىل هروب 

املستثمر.
وأكـــد على ضـــرورة وجود حمفـــزات اقتصادية للمســـتثمر األجنيب 
يف البـــالد، حيـــث ان األســـواق الناشـــئة ودول اجلوار تقـــدم كثريا من 

غـــري املزايـــا واحملفزات االســـتثمارية اليت جتعـــل الكويت يف وضع 
منافـــس، االمر الـــذي يتطلب معـــه منح املســـتثمرين مزايا 

وحمفزات أكثر تنافسية من هذه األسواق جلذبه.
دور كبري للهيئة

من جانبه، أشـــاد اخلبري االقتصاد حجاج بوخضور بقرار انشاء 
هيئة االستثمار األجنيب املباشر، مؤكدا على انها ستلعب دورا 
كبريا يف تنظيم ووضع آليات العمل جلذب استثمارات أجنبية 

مباشرة يف الكويت.
ولفـــت اىل ان هنـــاك كثريا من املعوقـــات والتحديات اليت تقف 
امام عملها، منها كثرة القوانني االقتصادية املعيقة يف الكويت 

والـــيت قد ال يشـــعر معها املســـتثمر األجنـــيب باألمان على اســـتثماراته 
يف ظل القوانني العشـــوائية اليت يتم اصدارها دون دراســـة متأنية عن 

تأثرياتها احلالية واملستقبلية على الكويت.
وقـــال ان كثريا من القوانني الشـــعبوية اليت يتـــم اقرارها من جملس 
األمـــة تعطي عدم الثقـــة واملصداقيـــة يف االقتصاد الكويـــيت، وهو أمر 
مقلق للمســـتثمر ويوحي بعدم العدالـــة االجتماعية، باالضافة اىل ان 
قانـــون خمالفات االقامة واملرور واالعالن عن تســـفري 100 ألف وافد 
ســـنويا ال خيدم أبـــدا جذب االســـتثمارات األجنبية، بل يعطي رســـائل 

سلبية عن بيئة األعمال واالقتصاد احمللي.
وطالب جملـــس األمة بضـــرورة العمل على ترســـيخ 
مبـــادئ الثقـــة يف االقتصاد احمللي، واعـــادة النظرة 
يف القوانني االقتصادية مبا يؤهلها جلعل 
االقتصـــاد بيئـــة جاذبة للمســـتثمر 
األجنـــيب، يف ظل تنافس شـــديد 

من دول اجلوار السيما دبي.
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يف بدايـــة انتخابات اجمللس احلالي يف شـــهر ديســـمرب 2012 جاءت ردود 
األفعال على ان اجمللس احلالي ســـيكون جملسا مواليا للحكومة، او كما 
يعرب عنه يف الدارج الكوييت »يف جيب احلكومة«، والشك يف أن هذه املقولة 
فيها صدقية كبرية من حيث الظروف واألجواء واملالبســـات اليت أفرزت 
هذا اجمللس الذي ســـبقته حالة من التجاذب السياســـي الشـــديد واجلدل 
الدســـتوري الواســـع، وهو ما متخض عنه صدور املرسوم بقانون رقم 20 
لســـنة 2012 الـــذي غـــري قـــدرة الناخـــب يف التصويت من 4 أصـــوات اىل 
صـــوت واحد، وهو مـــا أضفى على أجـــواء االنتخابات حالة من االنقســـام 
الذي شـــهده كل بيت، فضال عن مقاطعة من شـــرحية واســـعة سياسيا 
واجتماعيا، األمر الذي يفســـر ويبني ملاذا اعتـــرب الناس او املراقبون ان هذا 

اجمللس مواٍل للحكومة.
إال أن احلقيقـــة، الـــيت مل تغب عن هذا اجمللس أســـوة بغـــريه من اجملالس 
الســـابقة، ان العناصر اليت تعيش حالة الصراع السياسي ما زالت حاضرة 
يف هـــذا اجمللس، ويف مقدمتها بعض أبناء األســـرة احلاكمة الذين يرون 
ان جملـــس األمة بأعضائه أيا كانوا ميكـــن توظيفهم يف هذا الصراع من 
اجـــل ضرب غرمائهم مـــن الطاحمني يف الوصـــول اىل مناصب احلكم يف 
الدولة، ولذا مل يرتدد هؤالء يف استخدام بعض أعضاء اجمللس احملسوبني 
عليهـــم يف تنفيـــذ أجنداتهم اخلاصة من هذا الصـــراع، كما ان هناك من 
يقود هـــذا الصراع من خارج أبناء األســـرة احلاكمة من أصحاب املصاحل 
واألجنـــدات اخلاصـــة، وهي ارتـــدادات طبيعية لعدم ضبـــط صراع بعض 

أبناء األسرة.
يف ضوء تشـــخيصي احلالة الســـابقة، فإن ما تشـــهده اليوم أحوال جملس 
األمـــة من تدافع حنو اســـتجواب بعـــض الوزراء حتى بلغـــت مرحلة وجود 

التوتر ال�صيا�صي ولعبــة �صد احلبــل
مقــــاالت

اســـتجوابني مقدمـــني، وآخريـــن علـــى 
قائمـــة االنتظار، فـــإن األمر لألســـباب 
الواردة سابقا يصبح طبيعيا، وله أسباب 
تفســـره بصورة غري غامضـــة للمراقب 
لألوضـــاع العامـــة السياســـية يف البلـــد، 
وعليـــه فإن لعبة شـــد احلبل السياســـي 
بني اجمللس واحلكومة ليســـت انعكاســـا 
ال  ألنهـــا  احلاليـــة،  العالقـــة  حلقيقـــة 
حتمـــل يف ثناياها مـــربرات لذلك، وامنا 
انعكاس ملا سبق من أسباب، ويضاف اىل 
ذلـــك ان الشـــعور باحتماليـــة وجود حل 

جمللس األمة إما العتبارات سياسية عامة او ملربرات قد تستحدث يف ضوء 
حكم احملكمة الدستورية املرتقب يف 2013/6/16 هي ما تظهر مالحمه 
يف تهيئة األجواء املناســـبة للرتشـــح يف االنتخابات املقبلة، وهذا قد انعكس 
على سلوكيات بعض أعضاء جملس األمة احلالي وادائهم وتصرحياتهم 
الـــيت فقدت أيضا االنضباطيـــة املطلوبة، ودخلت يف نطاق التعســـف الذي 
كان ســـائدا يف بعـــض اجملالـــس الســـابقة، ولألســـف فـــإن أحـــوال التوتر 
السياســـي وشـــد احلبل صارت علـــى ما يبدو جـــزءا من احلالة السياســـية 
الكويتيـــة بصرف النظر عـــن حقيقة القضايا املهمة اليت تســـتوجب ذلك، 

فال عزاء للبلد وال للتنمية ان كانت تلك األجواء هي السائدة.
اللهم اني بلغت،

د. حممد املقاطع
القبس  

اأخطـــر 5 حتـديـــات!
تواجـــه املنطقـــة حتديـــات حقيقيـــة، تتفق أغلـــب حكومـــات املنطقة على 
جتاهلهـــا، وإهلاء الشـــعوب عنهـــا أيًضا، )تـــارة( بأعداء وهميـــني و)أخرى( 
بســـباقات ومباريات و)ثالثة( باحتفاالت وكرنفاالت، دون استعداد مادي 
أو معنوي لتلك األخطار احملدقة بدول اخلليج العربية، ويف ما يلي بيانها:

 أواًل- خروج »أمريكا« من املنطقة:
فاخلليـــج العربي الذي زاره الرئيـــس »روزفلت«عام 1945 كي يلتقي 
بامللـــك »عبـــد العزيز« على مـــن حاملة طائرات، مل يعد بـــذات األهمية 
االســـرتاتيجية للواليـــات املتحدة األمريكية كمـــا أوضح ذلك جبالء 
الرئيـــس »أوبامـــا« يف بداية دورته الرئاســـية الثانيـــة، وتزامن ذلك من 
ختفيـــض عدد حامـــالت الطائـــرات فيه لتبقـــى لدينا حاملـــة طائرات 
واحدة، فالعم »ســـام« مل يعد مســـتعًدا لتقديم أبنائـــه قربانا ملا يعتربها 
الناخـــب األمريكـــي »اقطاعيـــات« قـــرون وســـطى ليســـت ذات مـــردود 

حقيقي هلم.
ثانًيا- »إيران« تعود كشرطي للمنطقة:

فالطبيعـــة »تكره الفـــراغ« وكل ما يفرغ ميأل فوًرا بشـــيء آخر ولو كان 
اهلـــواء، والـــدول الكربى حتـــرص على ترتيـــب مناطق خروجهـــا حتى ال 

متأل بقـــوى معادية هلـــا، وهو ما حصل 
يف منطقة اخلليـــج العربي عند خروج 
اإلنكليـــز، عندهـــا متـــت تولية »الشـــاه« 
مهـــام شـــرطي املنطقة، وســـلمت له 3 
جزر إماراتية عام 1971 مقابل أتعابه، 
وها هي »إيران« رغم الرتاشق اإلعالمي 
تعود للعب الـــدور ذاته، وقد اتضح ذلك 
من التطابق األمريكـــي - اإليراني يف 
ملفات أفغانســـتان والعـــراق والبحرين 

وغريها.
ثالًثا- تزايد انتاج النفط »الصخري«:

وهو مكتشـــف منذ عقود وخيتلف عن النفط »الرملي« و»الغاز« الصخري 
- لكـــن طـــرق إنتاجـــه مل تكـــن اقتصادية لـــآن، حيث أصبحـــت »الصني« 
وحدهـــا تنتـــج 800 ألف برميل منـــه يومًيا، وتزخ »أســـرتاليا« و»أمريكا« 
مبليـــارات الرباميل منه، وترتفع وترية إنتاجه ســـريًعا، لذا أعلن الرئيس 
األمريكي يف ديســـمرب 2012 أن إنتاج بالده منه سيتجاوز إمجالي إنتاج 
اململكـــة العربية الســـعودية عام 2017، ممـــا ينذر بكســـاد كبري ملنطقة 
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اخلليـــج العربي شـــبيه مبـــا أصابها عند اكتشـــاف »اللؤلـــؤ الصناعي« يف 
النصف األول للقرن املاضي.

وحنن يف »الكويت« نعتمد على النفط بنســـبة 94.5 % من املدخول العام 
للدولة، وبالتالي فإن أي هزة حتدث للنفط األحفوري الذي نســـتخرجه 
لنصـــدره بـــال مشـــتقات أو بدائل تذكـــر، ســـيكون مبثابة زلـــزال مدمر 
حقيقي للوطن، ولنشاهد افتتاح »اإلمارات« ألكرب حمطة طاقة مشسية 
بالعامل، وتدشـــينها بناء 3 حمطات طاقة نووية بديلة، كي نتعرف على 

حجم األزمة وتأخرنا باحللول. 
رابًعا - شعوب متطورة وأنظمة متخلفة:

بدخولنـــا الســـريع لعصر املعلومـــات واالتصاالت، شـــكل صدمـــة ثقافية 
واجتماعيـــة وبالتالـــي سياســـية كبـــرية، تواجـــه أنظمـــة تقليدية عجزا 
عـــن جمـــاراة التغيري بســـرعته واجتاهاته، فالشـــباب يشـــكلون 70 % من 
جمتمعـــات اخلليـــج العربـــي، والعقليـــة الشـــابة راجت حتى عنـــد كبار 
الســـن. أصبحت أطروحـــات »احلكومة املنتخبة« و»املشـــاركة الشـــعبية« 
و»الشـــفافية واحلوكمة« تتـــداول يف املنتديات العامة بعدما كانت موادا 
حمظـــورة تتداوهلا النخب دون غريهـــا، وال متلك احلكومـــات »العجوزة« 
مواجهتها إال بفلســـفات تقليديـــة تعتمد على االغـــراءات املالية والعطايا 
و»أشـــغلوهم باملباريات والســـباقات«! وهي ال تنطلـــي على خنب أو طالئع 

واعية بل على بعض البسطاء لبعض الوقت فحسب.
خامسًا- »الربيع العربي« حنو الدميقراطية:

فاألنظمة يف املنطقة قلقة من سقوط أنظمة »زميلة« مثل تونس ومصر 
وليبيـــا واليمـــن وســـوريا اليت متتلك مجيعها أدوات بوليســـية متمرســـة، 
خصوصا وأن البديل كان أنظمـــة »دميوقراطية« يتداول فيها املواطنون 

السلطة ويشاركون يف احلكم.
وما هو أســـوأ من »الربيع« علـــى حكوماتنا هو آليـــة تعاملهم معه، فها هي 
املليـــارات تصـــرف مـــن »اخلليـــج« لصـــاحل الثورات املضـــادة بتلـــك الدول، 
وأصبحـــت بالدنا مأوى للفلـــول بعدما كانت حتتضـــن األحرار، بدل أن 
يقومـــوا بالتصاحل مع تلـــك األنظمة »الدميوقراطية« الشـــريفة اليت أتت 
بعد عقود من »الديكتاتوريات« الســـارقة ملقدرات األمة والبائعة ملصاحلها 
بأخبـــس األمثان، واألهـــم من ذلك التصاحل مع شـــعوبهم كما فعل ملك 

»املغرب« الشقيقة.
ويف اخلتـــام: فإن هـــذه األخطـــار السياســـية واالقتصاديـــة واالجتماعية 
حقيقيـــة وحمدقة، وال ميكـــن مواجهتهـــا حبكومات تقليديـــة وبرملانات 
صورية، وهي إن حلت فإنها ستصيب سائر الشعب، من دق منهم أجراس 
اإلنذار ومـــن وقف صامًتا يتفرج، فكلنا يف ســـفينة واحدة ببحر متالطم 
األمواج، فلننشغل بإصالح أنظمة احلكم واإلدارة العامة يف أوطاننا، كي 
تكون يف خدمتنا وعلى مســـتوى التحديات، بدل أن نكون حنن يف خدمتها 

وأول من حيرتق بنريانها.
أسامة عيسى املاجد الشاهني
الراي

من الشخصيات اليت يشهد هلا خصومها قبل أصدقاؤها باألمانة والصدق 
والنزاهة واجلدية والعطاء والوزير السابق املهندس حممد العليم.

وقـــد ملس ذلـــك كل من تابع أداءه ســـواء عندما تـــوىل وزارة الكهرباء أو 
وزارة النفـــط، لكـــن الوزير الســـابق العليم تعرض هلجمة شرســـة أيام 
توليه الوزارة وبعدها ليس بســـبب جتاوزاته أو اختالساته أو سوء إدارته، 
وإمنا لسببني أوهلما وقوفه يف وجه رموز الفساد، وقيامه بإلغاء الوكيل 
يف عقـــود شـــركة البـــرتول. والســـبب الثاني هو انتمـــاء الوزير الســـابق 
العليم إىل احلركة الدســـتورية، ويكفي ذلك االنتماء جلعله يف مرمى 
أهداف من ال يعرفون شـــرف اخلصومة، ممن يعادون احلركة بفكرها 
وطرحهـــا ومواقفها، ولذلك مل تشـــفع نزاهة العليم يف كف أذى أولئك 

اخلصوم.
ثـــم جاءت قضية الداو على طبق من ذهب خلصوم العليم واحلركة 
الدســـتورية لتكـــون كحلبة مصارعـــة الثريان، تقتـــل فيها الضحية 
بينمـــا يصفـــق فيها اجلمهـــور للقاتـــل الذي يواجـــه الثـــور ويوجه له 
الطعنـــات يف معركة غـــري متكافئة، وخالية مـــن كل ذرة رمحة أو 

إنسانية.
لألســـف أنـــه بعـــد الغرامـــة اليت خســـرت من خالهلـــا الكويـــت أكثر من 
مليـــاري دوالر بســـبب إلغائها عقد الشـــراكة مع شـــركة الـــداو أن يتم 

تشويه الصورة وقلب احلقائق ضد الوزير العليم واحلركة الدستورية.
فللذكـــرى والتاريخ نقول ان الوزير العليـــم مل يتخذ قرار املوافقة وإمنا 
قدم للمجلس األعلى للبرتول ثالث خيارات وهي إما املوافقة وإما اإللغاء 
وإمـــا التأجيـــل، واختار اجمللس قـــرار املوافقة، فلماذا يقال بـــأن العليم هو 

املتسبب يف اخلسارة؟

»الـــداو« ... وراأ�س العليـــم
األمـــر اآلخـــر عندمـــا ركبـــت جهـــات 
عـــدة بـــاص الطعـــن يف الذمـــة املالية، 
وان هناك عموالت وراء هذه الصفقة، 
مبقـــرتح  بنوابهـــا  احلركـــة  تقدمـــت 
جلنـــة حتقيـــق لبيـــان حقيقـــة تلـــك 
العمولـــة، ملاذا مل تتم املوافقة على تلك 
اللجنـــة؟ ومت إلغاء العقد مع شـــركة 
الـــداو، كان على احلركة أن تتحمل 
مـــن  وذلـــك  السياســـية،  مســـؤوليتها 
خالل مســـاءلة رئيس الـــوزراء عن هذا 
التخبط يف القرارات، ما دفعها لتقديم 

اســـتجواب كانت أهم حماوره تدور حول تضييع هيبة الدولة من خالل 
تناقـــض قراراتها والرتاجع عن املراســـيم والتهاون يف القيام باملســـؤوليات 
التنموية، فتم حل جملس األمة، لتطوى صفحة إلغاء الصفقة مع الداو 
ويتـــم نســـيانها والغفلة عنها، ومل ينتبـــه الناس إليها مـــرة أخرى إال بعد 

جرس إنذار وجوب دفع غرامتها.
وأما الوزير الســـابق العليم فنقول له رايتك بيضاء يا أبو عبداهلل، وسيظل 
رأســـك مرفوعا بإذن اهلل، واحلمـــد هلل أن الناس هلا عقول وأصبحت متيز 
الطيـــب من اخلبيث، وال يصح إال الصحيـــح، فاحلق أبلج والباطل جللج، 
وأما خصومك ومن تآمروا ضدك ومن زورّروا احلقائق وقلبوا الوقائع فإن 

الدائرة ستكون عليهم وال حييق املكر السيئ إال بأهله.
عبدالعزيز صباح الفضلي
الراي

عبدالعزيز صباح الفضلي
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نتائـــج الصوت الواحد فاقت كل التوقعـــات، فمجلس األمة الناتج عن 
الصوت الواحد، والناتج عن املقاطعة الشعبية الكبرية أضحى أسوأ من 
اجمللس الوطين »اللقيط« الذي أنشـــئ قبل الغزو العراقي الغاشم على 

الكويت، ودفن بعد التحرير بفرتة وجيزة.
وتأكيـــدا هلذا الســـوء إليكم جـــرداً خمتصرا بويـــالت جملس الصوت 

الواحد:
-  جملس الصوت الواحد أقر كافة مراســـيم الضرورة اليت أصدرتها 
احلكومة دون اعرتاض على أي منها، علمًا بأن الكثري من هذه املراسيم 
ال تتوافر فيها حالة الضرورة، فضال عن أنها قوانني مشـــوهة وقاصرة 
وناقصة، ومن أبرزها قانون هيئة مكافحة الفســـاد، وقانون الشركات 
الذي عدلت العديد من مواده بعد فرتة وجيزة من اعتماده كمرسوم، 
وكذلك التسوية مع اخلطوط اجلوية العراقية اليت تنازلت مبوجبها 

الكويت عن مئات املاليني دون مربر واضح.
-  جملـــس الصـــوت الواحد ال ميلـــك رأيا ثابتـــًا وال رأيًا مســـتقال، فهو 
جملس رهني الصراعات السياســـية وأجندات املتنفذين، فحني يرغب 
باســـتجواب عدد من الوزراء ثم يقرر تأجيل هذه االستجوابات إىل دور 
االنعقاد القادم! ثم فجأة ومن دون مقدمات وبعد أقل من أسابيع قليلة 
جدا يهرول ذات األعضاء وكأنهم أطلقوا من سالســـل منعتهم سابقا، 
وأطلقت سراحهم حاليا، فتباروا بالسباق إىل تقديم ذات االستجوابات 
اليت منذ أســـابيع قليلة تعهدوا بتأجيلها! فأي جملس هذا ميلك قراراً 
مســـتقاًل وأي مصداقية هلؤالء األعضاء، ومـــا الذي نرجوه صاحلا من 

وراء تصفية احلسابات اخلاصة على حساب الوطن واستقراره؟!
-  جملـــس الصـــوت الواحد قـــول واحد ميلك قرار العديـــد من أعضائه 
بعـــض املتنفذين، فهو آت للتغطية على ســـوءات هـــؤالء املتنفذين على 
حســـاب املصلحـــة العامـــة، فنجد منهم مـــن يتقدم باســـتجواب حيمل 
مســـؤولية الرتاجـــع من مشـــروع الـــداو لوزيـــر النفط احلالـــي ووزير 
النفط الســـابق، ويتجاوز بكل بســـاطة املسؤول األول عن إلغاء املشروع 
وهو رئيس الوزراء رئيس اجمللس األعلى للبرتول السابق، الذي تراجع 
عن املشـــروع خوفا من املساءلة السياســـية، وجند البعض اآلخر يتقدم 
باســـتجواب لوزير الداخلية رافعا راية الدفاع عن أمن الكويت واخلوف 
عليهـــا، وباملقابل وعن ســـبق إصـــرار وترصد مل يضمن اســـتجوابه أي 
إشـــارة إىل احلـــدث األخطر يف هـــذه املرحلة، واملتعلـــق بإدانة حمكمة 
التمييـــز الكويتيـــة للشـــبكة التجسســـية اإليرانيـــة، علـــى الرغـــم من 
خطورتها على األمن القومي، وما ميثل وجودها من خطر وتهديد من 

مجهورية إيران على دولة الكويت واملنطقة.
-  وجملـــس الصوت الواحد اندفع حنو االنتقـــام بدل البناء، فقد وضع 
نصـــب عينـــه تقييـــد احلريـــات وتكميـــم األصـــوات واقـــرتاح القوانني، 
والتوصيـــة علـــى القـــرارات اليت من شـــأنها اســـتخدام العصـــا األمنية 
علـــى أصحاب الرأي واحلراك السياســـي، باملطالبـــة بتغليظ العقوبات 
دون مـــربر يذكر، فضاًل عن اخلطاب املتدني ولغة التشـــفي لعدد من 

أعضائه على حنو غري مسبوق يف احلياة الربملانية.
-  جملس الصوت الواحد خلق للســـلطة عداوات داخلية وخارجية هي 

جملـــ�س الوكيــل بالبـــاطن!
مقــــاالت

يف غنـــى عنهـــا، وأصبح وجـــوده عبئا 
سياســـيا وقانونيا وأمنيا كبريا جدا، 

فهل تعي السلطة ذلك أم ال؟
 مـــا ســـبق ذكـــره ال يعـــين أن كافة 
اجملالـــس الربملانيـــة الســـابقة كانت 
مثالية أو منتجـــة، إال أنه من املؤكد 
أن جملـــس الصـــوت الواحـــد احلالي 
فاق كافة الربملانات الســـابقة بدوره 
كوكيل بالباطن لعدد من املتنفذين 
وأصحاب األجندات اخلاصة لتحقيق 
مرادهم، ولو كان ذلك على حســـاب 

الوطن واالستقرار والتنمية، وبالتالي هو جملس ذهابه أوىل من بقائه، 
واستمراره عار على احلياة السياسية والربملانية الكويتية.

حممد الدالل
الكويتية  

كبــ�س الفـــداء
يبدو أن موضوع الداو ســـُيدخل البلـــد يف نفق مظلم ال نعرف له نهاية! 
أو مبعنى آخر، يبدو ان البعض سيســـتغل موضـــوع غرامة الداو خللط 
االوراق يف الســـاحة السياســـية. ومن يدري، فقد تكـــون البداية لنهاية 
التيهـــان السياســـي الذي أوجده مرســـوم الصوت الواحـــد. وأكاد اجزم 
ان النتائج اليت قد تتكشـــف بســـبب هـــذا املوضوع ستتســـبب يف ان تبادر 

احلكومة الختاذ تدابري سريعة تغري من اخلارطة السياسية للكويت.
إن تصريح عضو اجمللس االعلى للبرتول الســـابق السيد موسى معريف 
يف جريـــدة »اجلريـــدة« باالمـــس، انهـــى اجلـــدل حول املتســـبب يف هذه 
االزمـــة، فاملســـألة كانت تدور حول ســـؤال واحد فقـــط: هل احلكومة 
واجمللـــس كانا يعلمان عن الغرامة اليت كانت ســـتتكبدها الكويت يف 
حالـــة إلغـــاء الصفقة؟ وجاء اجلواب على لســـان الســـيد معريف، وكما 
يقال وشهد شـــاهد من اهلها، عندما أكد ان جملس البرتول وجملس 
الوزراء -آنذاك- كانا على علم بذلك! وهلذا الســـبب اعرتض اربعة من 
اعضـــاء اجمللس االعلى على قرار االلغـــاء، لكن رئيس احلكومة، وحتت 
تهديـــد نـــواب الكتل السياســـية يف جملـــس االمة، ألغـــى الصفقة رمبا 

مقدما مصلحته السياسية على مصلحة املال العام.
ـــا فائـــدة املشـــروع للكويت مـــن عدمها، فقـــد أكد الســـيد معريف ان  أمرّ
البيانـــات املاليـــة للمصانـــع الـــيت كانـــت ســـتؤول إىل الكويـــت نتيجة 
الصفقة تؤكد جدواها االقتصادية، وان الكويت هي اخلاســـر من إلغاء 

هذا املشروع الناجح!
بقـــي ان نلفـــت انتباه القـــارئ الكريم اىل ان الزج بوزيـــر النفط احلالي 
يف هـــذا املوضـــوع يقصد بـــه ان يكون كبش فـــداء يقدم قربانا للســـيد 
الرئيس! فالوزير هاني حسني مل يكن عضوا يف احلكومة وال يف اجمللس 
االعلى للبرتول آنذاك، ومل يكن يف االدارة التنفيذية ملؤسســـة البرتول 
الكويتيـــة، هلـــذا هو غـــري معين بإلغـــاء الصفقـــة، اما دفـــع الغرامة فهو 

 النائب السابق حممد الدالل
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خرجـــوا فجأة من صمـــت القبور، حياولـــون اإلفاقة من ســـبات عميق 
كأهـــل الكهـــف، نزل حكـــم حمكمـــة التمييـــز األخري على رؤوســـهم 
كالصاعقة، يفتشـــون ويبحثون عن عدو وهمي يلفتون إليه األنظار، 
تفحصوا.. ومتخضوا فولدوا فـــأرًا، هذا حال البعض، ومنهم من يدعي 

تسرت وزير الداخلية على خلية إرهابية!!
كثـــري منهم، أقـــل من أن تلتفت إليهـــم األنظار، أمـــا بعضهم فيحتاج 
إىل تنشـــيط وحتفيز للذاكرة، وعليهم ينطبق املثل »مكسورة وتربد«، 
ففـــي الوقـــت الـــذي يســـتجوب وزيـــر الداخلية عـــن االنفـــالت األمين 
والتســـرت علـــى خلية إرهابية، وهـــي جرائم - لو ثبتـــت - لكانت خيانة 
عظمى! يف هذا الوقت بالذات املتزامن مع حكم حمكمة التمييز بشـــأن 
الشـــبكة اإليرانية يتوجب علينا تنشـــيط ذاكرة أولئك ممن حياولون 
ســـلب ذاكرتنا عن تارخيهم وحتى عن حاضرهم.. نذكرهم بقائمة 

جرائم إيران وحزب اهلل يف الكويت، ومنها:
.1985  -  5- 25 الشيخ جابر رمحه اهلل  • تفجري موكب 

• تفجريات املقاهي الشعبية والضحايا أكثر من مئة .. 11 -7 -1985.

ا�صتجــواب .. »مك�صــورة وتربد« !!
• هجمات ضد منشآت نفطية 1986 
- 1987 ومت احلكم على ســـتة )اثنان 
منهـــم هاربـــان( باإلعـــدام، يعتقد بأن 

التعليمات هلم قد أتت من إيران.
• اختطـــاف طائرة اجلابرية 1988 
)أطـــول عمليـــة اختطـــاف طائرة يف 
التاريـــخ( واملتهـــم فيها عمـــاد مغنية 

أحد مسؤولي حزب اهلل.
• القبـــض قبـــل عامـــني تقريبًا على 
خاليـــا إيرانيـــة نائمة تابعـــة لفيلق 

القدس اإليراني.
• القبـــض علـــى شـــبكات جتســـس إيرانيـــة جتمـــع إحصـــاءات ومعلومات 
عســـكرية عن الكويت وتصور منشـــآت نفطية، وهذا ما جاء يف حيثيات حكم 

حمكمة التمييز األخري على ثالثة منهم، وخفف من اإلعدام إىل املؤبد!
إزاء هذه اجلرائم وغريها.. هل سيسأل النائب »املزلزل« وزير الداخلية 
عن هذا الســـجل األســـود واخلاليا اإلرهابية، واخلطـــر اإليراني الذي 
هـــدد ونفذ إجرامه يف الكويت، ومازال يرتبص بأمن ديرتنا الدوائر؟ أم 
إنه ســـينتصر على نفسه ويفاجئ اجلميع باستجواب قوي عن الشبكة 

اإليرانية املدانة من القضاء؟!
نرجو ذلك وإن كان هذا من رابع املستحيالت، ففاقد الشيء ال يعطيه!

نقـــول للنائب »املزلـــزل«.. االســـتجواب املســـتحق مازالت حتملـــه األيام 
القادمـــة يف جعبتها، فلـــك أن تتخيل عما قريب أنـــت ومن معك، عندما 
يصدر حكم الدســـتورية املرتقب حبق املرسوم الذي أتى مبجلسكم على 
غري رغبة األمة واختيارها، ويقضي بعدم حصانة املرســـوم الذي سيحل 
هـــذا اجمللس قريبا بـــإذن اهلل تعاىل، وتعود األغلبيـــة املعارضة للمجلس 
بقوة أكثر مما كانت، وتفتح ملفات كانت مغلقة، وتقدم استجوابات 

مستحقة وليست وهمية أو بالوكالة.. ختيل أن تفتح هذه امللفات:
- ملف اإليداعات املليونية.	

- ملف غسيل األموال يف بريوت.
- ملف تهريب األموال يف شنط إىل إحدى املنظمات اإلرهابية املعروفة.

- ملف إحدى شركات االستثمار اليت مت سرقة األموال العامة فيها من 
خالل تأجري طائرة خاصة لسفريات رئيس جملس اإلدارة وعائلته.

- وأخـــرياً فتـــح ملـــف شـــبكات التجســـس اإليرانية واخلطـــر اإليراني 
واملتعاونني معه من الداخل واخلارج.

نقـــول »للمزلـــزل« ومـــن لـــف لفه، ستفشـــل سياســـة تشـــتيت االنتباه 
والرتكيـــز عـــن اخلطر احلقيقي الـــذي يتهدد الكويت، والســـيما بعد 
حكـــم حمكمة التمييـــز الدامغ الذي أدان شـــبكة التجســـس اإليرانية، 
والـــذي حتاول األذرع اإليرانية اإلعالمية والسياســـية صرف األنظار 
والتعمية عليه داخل الكويت.. ستفشـــلون وســـتدور الدوائر وعندها ال 

تنفع معذرتكم وال »تقيتكم«!
مساعد الظفريي
 الكويتية

حكم حمكمـــة دولية ملـــزم للكويت 
بتنفيـــذه، وقـــد نفـــذه بصفتـــه وزيرا 
للنفط ليس إال! لكنها السياســـة وما 

ادراك ما السياسة.
***

• صفاء اهلاشم ويوسف زلزلة قدما 
اســـتجوابا غريبـــا لوزيـــر الداخليـــة! 
فهمـــا ســـكتا عـــن اخلليـــة االرهابية، 
التجســـس  بشـــبكة  تســـمى  الـــيت 
احملكمـــة  ادانتهـــا  والـــيت  االيرانيـــة، 

حبكـــم نهائي غـــري قابـــل للطعن، ومل 
ينددا بها ومبن ورائها، وكأن هذا الكشف أخرس السنتهما. ويف الوقت 
نفســـه، يقدمان اســـتجوابا لوزيـــر الداخلية عن شـــبكة وهمية ما زالت 
معروضة يف اروقة احملاكم االماراتية ومل يصدر بها حكم أولي، ومن 
احملتمل ان سارت االمور وفقا ملا تقتضيه عدالة احملكمة ان تبطل كل 

االتهامات املوجهة اىل املتهمني!
ومبناســـبة احلديث عن موجة االستجوابات اليت انهالت باجلملة على 
الـــوزراء من جملس كلنـــا يعلم انه يف جيب احلكومـــة، كما يقولون، 
وانه ال يشك خيط باالبرة اال بضوء اخضر من املعازيب الكبار، اقول ان 
هـــذا دليل على ان هذا اجمللس ينفذ اجندات الطراف خارجية بدال من 
ان ينفـــذ برامج واصالحـــات للبلد وأهل البلـــد! وكأن هناك من يريد 
معاقبـــة هذا الوزير على مواقفه فيحرك اتباعه يف اجمللس، أو ان هناك 
من يريد ان جيهز لعالج مشكلة مقبلة فيبادر بتوجيه ازالمه من داخل 
الربملان، وهكذا. واملواطن ال عليه اال االنتظار لريى ما سيجري عليه يف 

القادم من االيام.
»ستبدي لك االيام ما كنت جاهال ويأتيك باالخبار من مل تزود«.

مبارك فهد الدويلة 

مبارك فهد الدويله

مساعد الظفريي
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عندما كان حزب اهلل اللبناني يقاتل اســـرائيل قبل اربع سنوات، كنت 
مـــن بني الكثريين الذين كانـــوا يدعون اهلل عز وجل أن ينصرهم على 
اســـرائيل؛ لقناعتنا بان ما يفعله ضد الصهاينـــة كان حقا وما كانت 
تقـــوم به دولة بين صهيـــون باطال وظاملا. وكنا نتغاضـــى عن النظرة 
املذهبيـــة يف حينهـــا حبجة ان القتال بني معســـكر اســـالمي ومعســـكر 
يهـــودي كافر، لذلـــك مل نكن جنـــد غضاضة من اعـــالن تعاطفنا مع 

حزب اهلل الشيعي اللبناني.
اليـــوم هـــذا احلزب كشـــف عـــن وجهـــه القبيـــح وعقيدته السياســـية 
الفاســـدة عندما نزل للقتال اىل جانب بشـــار االســـد يف ســـوريا، تاركا 
امليدان احلقيقي للقتال تعيث فيه اســـرائيل فســـادا كيفما تشـــاء! وقد 
صدمنا، حنن الذين كنا ندافع عن مواقف احلزب يف قتاله مع اليهود، 
وكنا نظن ان املنطلقات االســـالمية الصافية هي الدافع هلذه العقيدة 
القتاليـــة، لوال ان اهلل عز وجل اراد ان يكشـــف لنا زيـــف هذه املنطلقات 
واملبادئ وفضحه عندما وقف مع الباطل النصريي ضد احلق السوري، 
وتبني لنا كيف ميارس ابشـــع انواع البطش والتنكيل يف اجليش احلر 
الـــذي نفض عنه لباس الـــذل واهلوان واعلن رفضه لعبودية اســـتمرت 
عـــدة عقـــود من الزمـــن، فحمل الســـالح يف وجه نظام جائـــر وكاد ان 
حيقـــق هدفه لوال تدخل دول اجلوار الـــيت انتفضت هي االخرى ولكن 
دفاعـــا عن نظام كافـــر ال يرى إالاًّ وال ذمة للمســـلم الســـوري، وتبني 
للجميع حقيقة اهلالل الطائفي الذي كنا نســـتنكر على االمريكان 
تســـميته الننا كنا حنســـن الظن بهؤالء. وها هي اليوم ايران والعراق 
وشـــبيحة العلويـــني وحزب اهلل تشـــكل امتدادا متواصاًل هلـــذه العقيدة 
الـــيت يريـــد البعـــض هلا ان تســـود ولـــو على حســـاب النســـاء واالطفال 

واالرامل وااليتام!
لقد خســـر هذا احلـــزب اليوم اكثر مما ربح، خســـر تعاطفا طاغيا من 
مجوع اهل اخلليج وكثري من العرب بل وكثري من الشعوب الصديقة 
لالمة العربية واالســـالمية وحتول اىل عداء هلـــذا احلزب ومنطلقاته 
املذهبيـــة، وفتح اعني اهل اخلليج علـــى خطورة النظام يف طهران على 
وحـــدة دول اخلليج، وفهم ما يعنيه اكتشـــاف خاليا جتســـس ايرانية 
بني احلني واآلخر يف هذه الدول، بل سلط الضوء على حترك حكومة 
املالكي بالعراق وبدأنا نفهم احلرب الطائفية البغيضة اليت تشنها هذه 
احلكومة هناك، ولعل هذه املؤشرات كافية لنا هنا يف الكويت لالنتباه 
اىل مـــا حياك لنا اليـــوم من خمططات تهدف اىل تهديـــد امننا ووحدة 

اراضينا.
بعـــض نـــواب جملس بوربع بـــدأوا يكشـــفون عن الوجـــه البغيض هلم، 
كما كشف حزب اهلل اللبناني عن وجهه يف سوريا، فقد بدأوا يسألون 
اسئلة غريبة ال ُيقَصد من ورائها اال مزيد من بسط نفوذهم وحتجيم 
امكانات خصومهم، فها هو احدهم يســـأل بغرابة كبرية عن اجملموعة 
اليت قبضـــت عليها الســـلطات يف اململكة العربية الســـعودية واعدمتها 
بتهمـــة الرتتيب لعمـــل ارهابي اثناء موســـم احلج! وآخرون ســـألوا عن 
اللجان اخلرييـــة وتربعاتها ومصارفها وهكذا، وهـــم يعلمون انهم اول 

اخلاسرين لو مارس نواب آخرون الدور نفسه الذي ميارسونه.

حزب اهلل يخ�صر حرب اخلليج
ختامـــا، نعلـــم جيـــدا خطـــورة الفتنة 
ان  ايضـــا  نعلـــم  ولكـــن  الطائفيـــة، 
الســـكوت عـــن هـــذا التمـــدد الطائفي 
اشـــد خطراً، خصوصًا يف وجود بعض 
انظمة حكم حتيط بنا تتبنى سياسة 
الضـــرر مـــن دون مراعـــاة جلـــرية او 
اخوة اســـالمية وهذا مـــا اثبتته االيام 

القليلة املاضية.
لذلك ندعو العقالء من الذين يهمهم 
امـــر البلـــد اىل ان يتقـــوا اهلل يف هـــذا 

اجملتمع الصغـــري وان يدركوا ان دوام 
احلال من احملال وان اهلل لطيف بعباده وانه ســـبحانه اذا اخذ الظامل مل 

يفلته! حفظ اهلل الكويت من كل سوٍء ومكروه.
مبارك الدويله
القبس

حرب ال�صيدة وال�صيد 

• كمـــا كان متوقعا.. فبعد زيارة حســـن نصـــراهلل خلامنئي القائل 
»إن التجربـــة العمالقة حلزب اهلل اللبناني، ستســـاهم يف ترســـيخ روح 
التضحيـــة لدى الفلســـطينيني وباقي الشـــباب العربـــي الطاهر«، ألقى 
نصراهلل خطابه مبناســـبة الذكرى الـ 13 لالنســـحاب اإلسرائيلي من 
لبنان، بعد هذا اخلطاب انســـحبت قوات األســـد من بلدة القصري ليحل 
حملهـــا آالف املقاتلني من حزب اهلل وإيران.. فـــازدادت الغارات اجلوية 

واشتد القصف املدفعي.
• نصراهلل يف خطابه أســـقط عن وجهه القبيح قناع التقية، فكشـــف 
أوراق اللعبـــة واعرتف ألول مرة مبشـــاركة حزبه يف معارك ســـوريا، 
إال أن تالعبـــه باملصطلحات فضح خمططه، فتحرير فلســـطني برأيه 
مير عرب بوابة ســـوريا.. وســـقوط األســـد من وجهة نظره معناه ضياع 

فلسطني والقدس ولبنان.

مبارك فهد الدويله

مقــــاالت
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ال ميكـــن أن يغيـــب عـــن ذاكرة األجيـــال اليت عاصـــرت مرحلـــة ما قبل 
الغزو العراقي للكويت كيف ُســـبق هذا الغـــزو بتغلغل عراقي منظم من 
قبل الســـفارة العراقية يف معظـــم أجهزة الدولة، يف منوذج للجاسوســـية 
الدبلوماســـية الناعمـــة للســـيطرة علـــى املراكـــز احليويـــة، واألماكـــن 
احلساسة يف الدولة، يف الوقت الذي كانت احلكومة تغط يف نوم عميق!!

ومـــن يطالع ما ورد يف تقرير جلنة تقصي احلقائق عن أســـباب الغزو 
العراقـــي، الـــذي قام بـــه جملس األمـــة الكويـــيت، الذي تنـــاول الوضع 

الكوييت الداخلي قبيل الغزو، جيد ما يلي:
أ- االخرتاق اإلعالمي:

أفاد يوســـف الســـميط مدير عام وكالة األنباء الكويتية )كونا( بأنه: 
»ولألســـف كان هناك اخرتاق لكثري من املؤسسات اإلعالمية ومكاتب 
الوكالـــة من قبل تنظيمات عراقية وأردنيـــة، واألحكام اجلنائية اليت 

صدرت حبق مراسلينا يف بعض املكاتب توضح ذلك«.
وهل ختتلف هذه اإلفادة عما حدث وحيدث من ســـيطرة إعالمية عرب 
بعـــض الصحف والفضائيات اليت ميلكها كوهني، أو اليت له بها نفوذ؟ 

اجلا�صو�صيـــة منـــوذج يتكــرر!!
وهـــل خيتلـــف الوضـــع كذلـــك عن 
تغلغـــل السياســـة اإليرانية يف بعض 

املؤسسات اإلعالمية والصحافية؟!
ب- االخرتاق األمين:

وعندمـــا نطالع تقريـــر جلنة تقصي 
األمـــين  االخـــرتاق  عـــن  احلقائـــق 
نطالع اإلفـــادة التالية: »كان العراق 
يعرف كل شـــيء عـــن الكويت وعن 
حتركاتهـــا وتصرفاتهـــا، وذلك عن 
طريـــق عناصر تعمل داخـــل الكويت 

حتت علم السفارة العراقية وبصفتها الدبلوماسية، وساعد يف ذلك أنه 
يف فـــرتة احلرب العراقيـــةـ  اإليرانية أعطت الكويت العراق تســـهيالت 
أرضيـــة )يف الشـــعيبة واألمحدي( الســـتقبال الســـالح لدعـــم اجلبهة 
العراقيـــة. واســـتمرت هـــذه التســـهيالت بعـــد توقف احلرب. فاســـتغل 
العراق هذه التسهيالت إلدخال عناصر إىل الكويت دون املرور بسفارة 
أو قنصلية الكويـــت لدى العراق، وهذه العناصر كانت اســـتخباراتية 
وليســـت عســـكرية، وكانـــت يف صـــورة جمموعات تتغـــري على فرتات 
لتحل جمموعة جديدة حمل اجملموعة السابقة، وسكتت الكويت على 

ذلك ومل تعرتض«.
وهـــا هو التاريخ يعيد نفســـه.. وإمنا بشـــكل أوضح، فالشـــبكة االســـتخبارية 
اإليرانيـــة التابعـــة للحـــرس الثوري اإليرانـــي، اليت ألقي القبـــض عليها يف 
الكويـــت وصدر حبقها احلكم النهائي حملكمة التمييز، واليت أكدت  تورط 
السفارة اإليرانية، لتثبت أن اخلطر يف هذه املرحلة يكمن يف إيران وأذنابها!!

وانطالقًا مما ســـبق فإن جمريـــات األحداث ووقائعها وشـــواهدها على 
األرض تؤكد أن اجلاسوسية اإليرانية منوذج مكرر للنموذج العراقي، 

وردود الفعل احلكومية ال تقل سوءاً عما كانت عليه!!
ولعل أســـئلة النائب ناصر املري األخرية لوزير اخلارجية عن إجراءات 
احلكومـــة للتعامـــل مع نتائـــج احلكم الذي أدان الشـــبكة التجسســـية 
اإليرانيـــة تقـــرع أجـــراس اخلطـــر علـــى آذان احلكومـــة يف هـــذا امللف 
اخلطـــري، والـــذي جيـــب أن ينـــال أولويـــة احلكومة واجملتمـــع يف هذه 
املرحلـــة الدقيقة اليت متـــر بها املنطقة، ويف ظـــل تصاعد وترية زحف 
املشـــروع اإليرانـــي، الـــذي تتجلـــى وقائعـــه اآلن يف العـــراق. ال ينبغـــي 
أن نظـــل نـــراوح مكاننـــا واخلطـــر اإليراني يتمـــدد كل يـــوم، وأذرعه 
اإلعالميـــة والسياســـية تعبث بأمننـــا الداخلي، بينمـــا تعيش احلكومة 
حالة من االرتباك يف التعامل مع الكثري من القضايا احلساسة، عالوة 
على االحتقان السياســـي الذي تشـــهده الدولة، والذي يســـتوجب منها 
أن حتتمي بظهريها القوي وحصنها احلصني من أبناء شـــعبها، ليقوى 
ويشـــد من أزرها يف مواجهة ما يتهددها من أخطار، بداًل من أن يصنع 
املرتزقـــة خصومة مفتعلة مع شـــعبها فتقع فريســـة العزلة الداخلية 

والتآمر اخلارجي، واهلل اهلادي إىل سواء السبيل.
مساعد الظفريي

الكويتية	

املصداقية..  فأفقدته  تناقضاته  • أما 
فاهلـــدف من إبادة الســـنة يف ســـوريا 
محايـــة ســـنة لبنـــان، وبقـــدرة قـــادر 
حتـــول إىل ليربالي معتـــق، فأضحى 
قتال حزبه يف ســـوريا ما هو إال جهاد 

ضد اجلماعات التكفريية. 
محايـــة  يدعـــي  الـــذي  نصـــراهلل   •
األضرحة وحيذر من املســـاس مبقام 
الســـيدة زينـــب، ويثـــور علـــى دخول 
مفتشـــني عيادة نســـائية بالبحرين، 
ويتغنـــى بســـلمية ثورتهـــا، وحيمـــل 

إســـرائيل مسؤولية وفاة األسري الفلســـطيين ميسرة، ها هي ميلشياته 
تفخر بقصف القصـــري حبمض الكربيت وبقتل األطفـــال، وبالتنكيل 
بالنســـاء وبالتمثيـــل باجلثـــث وبهـــدم البيوت علـــى من فيهـــا، بل وعد 

أفعاهلم من قبيل اجلهاد الذي يثاب فاعله. 
• نصـــراهلل الذي ادعى يف غمرة محاســـه اخلطابي أنـــه يواجه جبهة 
النصـــرة الـــيت مل ميض علـــى وجودها ســـنتان، لتتطابـــق وجهة نظره 
مع الشـــيطان األكـــرب أمريكا اليت وضعت جبهـــة اإلنقاذ على قائمة 

اإلرهاب، يف حني حزبه مل يدرج على قائمة أمريكا اإلرهابية.
• والسؤال:

• ملـــاذا ال يقـــوم نصراهلل بتحرير مزارع شـــبعا اللبنانيـــة اليت حتتلها 
إسرائيل؟

• وملـــاذا مل يتدخـــل نصـــراهلل يف العـــراق إبـــان االحتـــالل األمريكي 
حلماية مراقد األئمة؟

• اخلالصة، أن حزب اهلل كما يقول دمشـــقي »فشـــل يف كل شـــيء 
ومل ينجح إال يف بيع احلشيش واملخدرات«

الدكتور عبد الرازق الشاجيي

مساعد الظفريي

د. عبد الرازق الشاجيي
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مقــــاالت

النمــر امل�صــري والقــط الإيرانــي 

بعد زيارة وزير السياحة املصري إليران، وقبلها زيارة الرئيس اإليراني 
ملصر حلضور مؤمتر قمة التعاون اإلسالمي يف القاهرة، كثر احلديث 
عـــن تقارب مصري إيراني، وأثار البعض خمـــاوف من أن تبتلع إيران 
مصر من خالل التأثري يف قياداتها ونشـــر التشـــيع فيها، وحنن نرى أن 
هذه املخاوف ســـاذجة مبنية على حتليل سطحي لألحداث، وتتجاهل 
أبســـط احلقائـــق واإلحصاءات، فوفق لغـــة األرقام واملنطـــق تبدو دول 
اخلليـــج أوىل باخلوف من التمـــدد اإليراني، فيما مصـــر أكثر الدول 
منعـــة من التأثري فيها، ولنا يف معاهدة الســـالم املصرية اإلســـرائيلية 
اليت مضى على توقيعها 35 ســـنة خري دليل إذ فشـــلت إســـرائيل رغم 

كل جهودها يف اخرتاق مصر.
أورد الكاتب صاحل الســـعيدي بعض األرقـــام يف تغريداته على »تويرت«، 
منهـــا أن حجـــم التبـــادل التجاري بني اإلمـــارات وإيران بلـــغ 25 مليار 
دوالر يف عـــام 2011، مقابـــل 83 مليون دوالر تبـــادل فقط بني مصر 
وإيـــران، ويتـــم تســـيري 126 رحلة طـــريان أســـبوعيًا بني إيـــران ودبي 
مبعدل 18 رحلة يوميا، إضافة إىل وجود أكثر من 435 ألف نســـمة 
حجـــم اجلالية اإليرانية يف اإلمارات، وهـــي ثاني أكرب جالية إيرانية 
يف العامل بعد الواليات املتحدة، كما أن إيران ال حتتل أراضي مصرية 
كمـــا حتتل جـــزر اإلمارات، ويتســـاءل الســـعيدي: مـــن األوىل بالقلق 

مصر أم إيران؟
كما أن »مصر دولة كربى وقوة ناعمة تؤثر يف حميطها وهلا تاريخ يف 
قيادة حميطها، وليست »مجهورية موز« حتى خترتقها إيران بسهولة.

أمـــا هاجس التشـــييع فهو مبالـــغ فيه وغري صحيح، فعـــدا عما فيه من 

حيـــث  الســـنرّة  أهـــل  ملذهـــب  إســـاءة 
يظهـــره وكأنه هـــشرّ وميكن تغيريه 
والشـــواهد  الواقـــع  عكـــس  ببســـاطة 
التارخييـــة، ولـــو كان تغيري املذاهب 
بهـــذه البســـاطة ملا بقي شـــيعي واحد 
يف الســـعودية، وملا بقي سين واحد يف 
إيـــران، وبالتأكيـــد ال يعتـــد ببضعة 
أفـــراد جـــرى اصطيادهـــم باملـــال يف 
بعض البلـــدان، ولنتذكـــر أن إيران 
عجـــزت عن حتويـــل ماليني الســـنة 
يف إيـــران إىل املذهـــب الشـــيعي رغم 

أنهم يف قلب إيران، كما عجزت عن اخرتاق سنة العراق وعجزت عن 
كســـبهم، رغم أهمية العراق إليران وحضورها ونفوذها القويني فيه، 
وهي مل تســـتطع أن تتمدد إال يف مناطق حمددة هلا ارتباطات مذهبية 
فيهـــا كجنـــوب لبنـــان وجنوب العـــراق، وصعـــدة يف اليمن، وسياســـيا 
عجـــزت عن اخـــرتاق البحريـــن وهي أصغـــر وأضعف دولـــة خليجية، 
وغالبية سكانها شيعة، فكيف هلا أن متد نفوذها إىل مصر وخترتقها؟

يف املقابـــل حكم الفاطميون مصر أكثر من قرنني، ورغم ذلك ال توجد 
أضرحة فاطمية يف مصر، واألثر الباقي هو األزهر الشريف الذي أصبح 
منارة ســـنية، وقادت مصر العامل السين مخســـة قرون بعد الفاطميني، 

فيما كانت ومازالت دولة كبرية هلا إرثها احلضاري والتارخيي.
نصار اخلالدي

نصار اخلالدي
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بـــنيرّ عضو اجمللس املبطل حممـــد الدالل أن األيـــام القادمة ممكن أن 
تكـــون: “أم الكروتـــات” علـــى وزن أم املعارك هو عنوان األيـــام القادمة 
إىل يوم صدور حكم الدســـتورية يف 16/6، كروتة وســـلق متوقع يف 
قرارات جملس بصوت، كروتة يف قرارات حكومية بتعيني القياديني 
يف قطاعـــات الدولـــه بشـــراء الوالءات علي حســـاب الكفـــاءة وباالخص 

هيئة مكافحة الفساد والقطاع النفطي..اخل”.
وأوضـــح الـــدالل: “الســـلطة بدعمهـــا للكروتـــة والســـلق يف القرارات 
الربملانية واحلكومية تهدم البلد وتتفنن يف كسب مزيد من اخلصوم 

وتنفخ يف نار التازيم وعدم االستقرار”.
وعلى صعيد آخر كشـــف الدالل عن ســـعيه ملقاضاة من يدير حساب 
“هيئة سياســـية”، واملشـــهور بـ”غوتشـــيه” بعد اتهامه إيـــاه بتورطه يف 

خلية اإلخوان اإلماراتية.
حيـــث قـــال: “يســـتمر أهل الســـوء يف بـــث أكاذيبهم، ومنهـــم صاحب 
احلســـاب )هيئـــة سياســـية( والذي ال جيـــرأ على كشـــف هويته ألنه 

كاذب آفاق.. وسأباشر مقاضاته غًدا )اليوم( بإذن اهلل”.

وأضاف كذلك: “سيحاولون حرفنا 
عن دعم الشـــعب السوري ضد البعث 
وإيـــران، وكشـــف اخلطراإليرانـــي 
ومشـــروعنا  التجسســـية،  وشـــبكاته 
لإلصالح السياسي، لكن هيهات هلم 

ذلك”.
وقال الـــدالل أن: “الفرق بني صراع 
علـــي  وصـــراع  الوطـــن  أجـــل  مـــن 
الوطن ؟! والفرق شاســـع، فمن أجل 
الوطن نســـعي لتعزيز قيـــم املواطنة 

واإلصالح والتطوير والتعايش والتنمية”.
وأشـــار الدالل “أما الصراع علي الوطن فهناك من يســـعي لالستحواذ 
والفســـاد وتأجيـــج الصراعات وحتقيـــق أجندته علي حســـاب الوطن!، 

فليكن سعيك من أجل الكويت ورفعة شأنها”.

الـــيت  الدمويـــة  “املؤامـــرة  وأوضـــح: 
والنصرييـــة  البعـــث  فيهـــا  يشـــارك 
وايـــران وحـــزب اهلل والطائفيون ضد 
الشعب السوري املسلم تشكل فضيحة 
للنظـــام  تربيرالطائفيـــني  العصـــر، 
البعثـــي يف تصوير املشـــهد بأنه حرب 
اهليـــة او مؤامـــرة ضد نظام االســـد، 
هـــو تأييد مكشـــوف جلرائم وجمازر 
النظـــام، وقمة الطائفيـــة املقيتة هي 
تأييد النظـــام البعثي اجملـــرم يف قتل 

وذبح أهل السنة يف سوريا )ايران - حزب اهلل – الطائفيني.”
ونـــورّه الكنـــدري: “اذا أردت أن تعـــرف الطائفيني وحقدهم، ســـتجدهم 
يؤيدون بشدة جمازر البعث ضد السنة يف سوريا ووالئهم ملواقف ايران 
وحزب اهلل، والبد من تســـمية االمور مبســـمياتها، ووصفها حبقيقتها، 
فـــال جماملـــة على حســـاب الدين او دماء املســـلمني من اهل الســـنة يف 

سوريا”.
وقـــال كذلـــك: “الطائفيـــون يؤيـــدون اجملـــازر يف ســـوريا بنـــاًء على:- 
طائفيتهم البغيضة وحقدهم الدفني على اهل السنة. - والئهم املطلق 

ملواقف وتوجهات ايران”.
وبـــنيرّ بقوله: “البعض يقول ما فيه فرق بيننـــا وبينهم! والفرق واضح 
وكبري يف العقيدة واملنهج والتشـــريع؛ ويف التوجهات واملواقف ســـوريا 

ويف الوالء والرباءإليران”.

الدلل : اأم الكروتات عنوان الأيام القادمة

الكندري: الطائفيون يوؤيدون املجازر يف �صوريا

قال النائب الســـابق حممد الكنـــدري: “مرة اخرى، وكما قال الشـــيخ 
النشـــمي، نتمنـــى من عقالء الشـــيعة اســـتنكار اجرام النظام الســـوري 
البعثي يف حق شـــعبه ومازال البعض يؤيد اجرام بشـــار البعثي من قتل 
وذبح وابادة ضد شـــعبه، ويصف الشـــعب املسلم املقاوم باالرهابي ليربر 

هذا التأييد!!”.
وأكد الكندري: “السبب يف تأييد البعض جملازر بشار االسد ضد شعبه 
هو تأييد ايران وحزب اهلل لذلك!! االمر يف غاية الوضوح من يكشف قبح 
طائفيـــة البعـــض يف تأييدهم للمذابح واجملازر الـــيت يرتكبها حزب اهلل 
وايران والبعث يف سوريا يتهمونه بالطائفية!! “رمتين بدائها وانسلت”.

ه تســـاؤاًل: “ما الذي جيمع ايران وحزب اهلل والبعث ومن يؤيدهم  ووجرّ
يف جمازرهم جتاه الشعب السوري؟؟ وما هو العامل املشرتك ؟؟”.

النائب السابق د.حممد حسن الكندري

 النائب السابق حممد الدالل
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جمعية ال�صالح الإجتماعي: ما ت�صهده الق�صري من ح�صار ظامل 
ليوؤكد وجوب ن�صرة ال�صعب ال�صوري من جميع الدول وال�صعوب

اصـــدرت مجعية االصـــالح االجتماعي بيانا صحافيا حـــول ما يدور فى 
مدينـــة القصري الســـورية حيث قالت ترقب االوضاع املأســـاوية للشـــعب 
الســـوري الصابر على البالء واملرابط فى أرضـــة املباركة واجملاهد ضد 
الظلم والطغيان واألحقاد العنصرية واملؤمرات الدولية وخيانه املنافقني 
؟ وختلى العامل العربي والغربي عن مســـؤولياته لنصرته وإيقاف حرب 

االبادة التى يشنها النظام السوري وحلفائه وفيما يل نص البيان:
احلمـــد هلل وىل املتقـــني ونصـــر املؤمنـــني والصـــالة والســـالم على ســـيد 

املرسلني وخامت النبيني وآله وصحبه أمجعني وبعد ،،
فإن مجعية االصالح االجتماعي وهى ترقب االوضاع املأســـاوية للشعب 
الســـوري الصابـــر على البـــالء واملرابـــط فى أرضـــة املباركـــة واجملاهد 
ضـــد الظلـــم والطغيان واألحقـــاد العنصرية واملؤمـــرات الدولية وخيانه 
املنافقـــني؟ وختلـــى العـــامل العربـــي والغربي عـــن مســـؤولياته لنصرته 
وإيقاف حرب االبادة التى يشنها النظام السوري وحلفائه ، لتحي صمود 
الشـــعب الســـوري وبطولتـــه وتدين بأشـــد عبـــارات االدانه ذلـــك االجرام 
وتلك املذابح التى ما شـــهد هلا التاريخ املعاصر مثيال ، وما تشهده مدينة 
القصـــري هـــذه االيـــام من حصـــار ظامل وحشـــد طائفي بغيـــض وقصف 

همجي ســـافر ليؤكد وجوب نصرة الشـــعب الســـوري املسلم من مجيع 
الدول والشـــعوب واملنظمات العربية واإلســـالمية بكافـــة أوجه النصرة 
ورفـــع الظلـــم عنه ومتكينـــه من احلرية واالســـتقالل والعيـــش بكرامه 
وعزة لريســـم مســـتقبله كباقي شـــعوب األرض ، وإن اجلمعية لتجدد 
شـــكرها ملوقف اجلامعة العربية األخري الداعم للشـــعب الســـوري وتقدر 
لســـمو األمري الشـــيخ / صباح األمحـــد اجلابر الصباح حفظـــه اهلل ورعاه 
دعمه وتربعه الســـخي للشـــعب الســـوري املظلوم فإنهـــا لتدعو حكومات 

مقــــاالت
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اخلليج وشـــعوبها إىل زيادة دعمها ومســـاندتها للشـــعب الســـوري عمال 
يِن َفَعَلْيُكـــُم النرَّْصُر ( وحلديث  بقولـــه تعالي ) َوِإِن اْســـَتْنَصُروُكْم يِف الدرِّ
املصطفي صلى اهلل عليه وســـلم )املســـلم أخو املسلم ال يظلمه وال خيذله 
وال يسلمه ( وتدعو الشعب الكوييت الكريم ملواصلة دعمه جلهود اإلغاثه 
ومواصلة جهوده اخلريية التى كان هلا أطيب األثر فى نفوس املنكوبني 
واهلل ال يضيع أجر احملســـنني ، وتعلن اســـتعداد فروعها اخلريية وجلان 

الزكاة الستقبال الزكوات والتربعات للشعب السوري وفق النظم 
مجعية االصالح االجتماعي 
2013 – 28 مايو  18 رجب 

النص احلريف لفتوى الدكتور عجيل النشـــمي يف شـــأن إخراج الزكاة 
للســـوريني و مشـــروعية تعجيلها وأن أحد مصارفها الشـــرعية هو دعم 

اجلهاد يف سبيل اهلل داخل سوريا..
يقول د. عجيل النشـــمي: إن ما حيدث يف سورية اليوم من ابادة مجاعية 
لالطفال والنســـاء والرجال وهدم البيوت واملساجد على من فيها يوجب 
على الشـــعوب العربية واالســـالمية ان تتحمل مســـؤولياتها الشـــرعية، 
فهـــي مدعوة اىل اجلهـــاد، جهاد املـــال لنصـــرة اخوانهم وأهليهـــم، تلبية 
لنداء واجب الشـــرع املسؤول عنه مجيعنا يوم الدين. قال اهلل تعاىل } وإن 
اســـتنصروكم يف الدين فعليكم النصر{ انصروهم بكل ما تســـتطيعون 
مـــن مـــال، انصروهم بواجـــب الوالء والرباء مـــن اعدائهم قـــال اهلل تعاىل 
}واملؤمنـــون واملؤمنات بعضهم أوليـــاء بعض{ وقال تعاىل: }والذين آووا 
ونصـــروا أولئك بعضهم أولياء بعض { والرســـول صلى اهلل عليه وســـلم 
يدعـــو اولكـــم وآخركـــم لنصرتهم بواجب اخـــوة الدين ورحم االســـالم 
»املســـلم اخو املســـلم ال يظلمه وال خيذله وال يســـلمه «. جاهدوا بأموالكم 
اســـنادا لربـــاط اهل ســـورية حتـــى تنالوا اجـــر اجملاهدين يف ســـبيل اهلل، 
قال تعاىل: } وجاهدوا بأموالكم وأنفســـكم يف ســـبيل اهلل { وقد بشركم 
رســـول اهلل صلى اهلل عليه وســـلم فقـــال : » من جهز غازيا فقـــد غزا«. ان 
اهـــل ســـورية اليـــوم قد اســـتحقوا صدقاتكـــم وجوبا ال تفضـــال، و زكاة 
اموالكم حقا معجال مفروضا. انهم إستحقوا الزكاة بأصنافها الثمانية 
وقلمـــا اجتمعت لقوم اجتماعها هلم. قـــال تعاىل: }امنا الصدقات للفقراء 
واملساكني و العاملني عليها واملؤلفة قلوبهم ويف الرقاب والغارمني و يف 
ســـبيل اهلل وابن الســـبيل فريضة من اهلل واهلل عليم حكيم { وهم مجيعا 
مرابطـــون جماهـــدون. فمـــن وضع زكاتـــه او صدقاته فيهـــم فقد واهلل 
وضعها يف موضع يرضي اهلل تعاىل ورســـوله صلى اهلل عليه وسلم. وهذا 
اوان اخراج صدقاتكـــم وزكواتكم بل اوان تعجيل الزكاة هلم، وقد قرر 
الفقهاء جواز تعجيل الزكاة حتى السنة والسنتني اذا دعت اليها احلاجة 
وهي اليوم ضرورة متعينة يف اهل سورية، فمن كان خيرج زكاة ماله 
يف رمضان عليه ان خيرجها اليوم، واجرها مثل االجر يف رمضان وزيادة 
ان شـــاء اهلل. كما ال تردد يف جواز بل أفضليـــة نقل زكواتك اليهم، وقد 
نـــص فقهاء املالكية واحلنفية وغريهم على اولوية نقل الزكاة اىل أهل 
البلد االفقر واالحوج، و حال اهل سورية اليوم حال ضرورة فقد اجتمع 
عليهم مع شـــدة احلاجة استباحة انفسهم وامواهلم. وال حول وال قوة اال 
باهلل ونقول الهل ســـورية ان اهلل ســـينصركم ويثبـــت اقدامكم وخيذل 
عدوكـــم، مـــا دمتهـــم خملصني يف نصـــر ديـــن اهلل فهذا وعـــد اهلل. } إن 

تنصروا اهلل ينصركم و يثبت أقدامكم{
دعجيل النشمي

• أكثـــر ســـؤال واجهتـــه خـــالل 
املغـــزى  مـــا  للدواويـــن،  زياراتـــي 
من الزيـــارات املكوكيـــة لرئيس 
الوزراء األســـبق لعدد من القبائل 
االنتخابيتـــني  الدائرتـــني  يف 
الرابعـــة واخلامســـة؟ ومـــا الســـر 
وراء دعـــوات أمـــراء القبائـــل؟ وما 
اهلدف من زيـــارات عدد من رموز 
مـــن  العديـــد  األســـرة  لدواويـــن 

شيوخ القبائل؟
الزيارات ما  • باعتقـــادي أن هـــذه 

هـــي إال حماولـــة من األســـرة ملـــد يدهـــا إىل القبائل الـــيت قاطعت 
بغيـــة  السياســـي،  احلـــراك  رقمـــا صعبـــا يف  وباتـــت  االنتخابـــات، 
حتييد شـــيوخ القبائل وعدم حث قبائلهم على املقاطعة أو مساندة 
املعارضـــة يف حـــال مقاطعتهـــا لالنتخابات القادمـــة، إذا ما حصنت 
احملكمة الدســـتورية مرســـوم الصوت الواحد، وأجريت االنتخابات 

وفق الصوت الواحد! 
• فاألسرة تهدف إىل: 

1 - تفكيـــك املعارضة وتفتيتها ومشـــاركة كافـــة ألوان الطيف 
السياســـي باالنتخابات القادمة، فبعد أن ضمنت مشـــاركة كتلة 
التجـــار والتيـــارات الليرباليـــة بشـــقيها التحالـــف واملنـــرب، وكتلة 
العمـــل الوطين والتيارات الشـــيعية مبختلـــف مرجعياتها، وفصيل 
مـــن التيار الســـلفي، تريـــد أن تضمن مشـــاركة القبائل ليتشـــكل 
اجمللـــس القـــادم من كل هـــؤالء، وحينئذ  تبقـــى املعارضة منكفئة 
على نفســـها، حمصورة حبدس والتكتل الشـــعيب واجلناح املعارض 
يف إحياء الرتاث، وبعض شـــباب القبائل من الذين جتاوزوا األعراف 

القبيلة.
2 - وأد املطالبـــات اإلصالحيـــة يف مهدهـــا، كاملطالبـــة باإلمـــارة 

الدستورية واحلكومة املنتخبة ورئيس وزراء شعيب.
3 - ترتيب بيت األســـرة الداخلي متهيدا إلحداث تغيريات جذرية 

يف مناصب األسرة حتيد القبائل من االحنياز لطرف دون آخر.
4 - وضع حد لنزيف انتكاسة صورة الكويت يف اإلعالم اخلارجي، 
فالكويـــت تراجعـــت يف حريـــة الصحافـــة إىل املرتبـــة 128 عامليـــا 
بســـبب احملاكمـــات والتعســـف يف مالحقـــة »املغرديـــن« والضغط 
عليهـــم، كمـــا عدت حكومـــة الكويت من بني أكثـــر احلكومات يف 

العامل اليت خاطبت »تويرت« للحصول على معلومات عن مغردين.
الغواية.. وابتغى اهلداية! ابتعد عن  • تلك أربعة كاملة.. ملن 

د. عبدالرزاق الشاجيي

الأ�صـــرة والقبيلـة..
من يـرو�س الآخـر؟! 

د. عبد الرازق الشاجيي
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تدري�س التطبيقي: لئحة ظاملة وحملة تواقيع
لعر�صها على امل�صئولني بالدولــة

العبء التدريسي
وقـــال د. العجمي أنه من املســـتغرب أن العبء التدريســـي العضاء التدريس 
بالتطبيقـــي للفصـــل الصيفي يفـــوق العبء التدريســـي الســـاتذة اجلامعة 
مشـــريا إىل أن العبء التدريسي لعضو هيئة التدريس بالتطبيقي 4 ساعات 
وذلـــك يتطلـــب أن يأخـــذ بعـــض األســـاتذة 6 وحـــدات الســـتكمال نصابهم 
التدريســـي، بينمـــا يف جامعة الكويـــت فالنصاب التدريســـي 3 وحدات فقط 
ويف حـــال زاد النصاب عن 3 وحدات يصرف لألســـاتذة بدال إضافيا عن تلك 
الزيـــادة، وقد طالبت الرابطة بتعديل هذا الوضع وتطبيق مبدأ املســـاواة مع 

الزمـــالء يف اجلامعـــة ولكن لألســـف أن اهليئـــة مل تلتفت إليـــه، وذلك رغم 
قـــرار ديوان اخلدمة املدنية وقرار الوزير الســـابق املليفي بـــأن تكون اللوائح 
والنظم املعمول بها يف جامعة الكويت والتطبيقي متطابقة ومساواة أساتذة 

التطبيقي واجلامعة يف كافة املزايا.
واســـتغرب د. العجمي عدم رفع ميزانية الفصل الصيفي مبا يساهم يف فتح 
جمموعات دراســـية أمام الطلبة ملســـاعدتهم على التخرج، مطالبا بأن يكون 
الفصـــل الصيفي فصال اعتياديا كالفصلـــني األول والثاني لتكون املقررات 
متاحـــة أمام الطلبة للمســـاهمة يف تقليل مدة بقائهـــم يف الكليات وبالتالي 

أكـــد عـــدد من أســـاتذة رابطة أعضـــاء هيئة التدريس للكليـــات التطبيقيـــة أن مثالب الئحة الصيفـــي معيبة حبق األســـاتذة وتعد انتقاصا 
حلقوقهـــم ، امجعـــوا فيها على ضرورة حترك الرابطة حنو التصعيـــد ضد إدارة اهليئة والتخلي عن سياســـة املهادنة حتى تتحقق مطالبهم 
املشـــروعة، واملتمثلة يف تعديل الئحة الصيفي اليت أقرت مؤخرا وختلي إدارة اهليئة عن نظرتها الدونية لألســـاتذة وضرورة مســـاواتهم يف 

كافة املزايا اليت يتمتع بها زمالئهم يف جامعة الكويت.
بداية متنى رئيس الرابطة د. معدي العجمي أن يكتب اهلل اخلري للكويت وللهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وقال أن اهليئة هي أكرب 
مؤسسة تعليمية يف الكويت حيث يتجاوز عدد طلبتها 50 ألف طالب وتستقبل العدد األكرب من خمرجات الثانوية العامة ولكرب حجمها رمبا 
ذلـــك أثر ســـلبيا علـــى بعض األمور اليت فيها بطئ باختاذ القرار وهناك قرارات منقوصة وتســـبب عرقلة لســـري العمـــل، واهليئة تتحمل العبء 
التدريســـي األكـــرب مقارنة جبامعة الكويت، مشـــريا إىل أن الرابطة ســـعت للتعاون مـــع إدارة اهليئة يف صياغة الالئحـــة اجلديدة للخروج بها 
مبا خيدم األســـاتذة وخيدم مصلحة العمل بشـــكل عام ولكننا فوجئنا بإصدار الالئحة دون األخذ بأي من توصيات الرابطة اليت كانت قد مت 
التوافق عليها بينها وبني مسئولي اهليئة بلجنة الشئون العلمية، وفوجئنا بإصدار الالئحة ببنود خميبة لآمال ويشوبها العديد من السلبيات.

مقــــاالت
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ــبء  ــع ال ــي:  ــم ــج ــع ال د. 
الــتــدريــ�ــصــي لعــ�ــصــاء 
بالتطبيقي  التدري�س 
يفوق  ال�صيفي  للف�صل 
اجلامعة ا�صاتذة  عــبء 

يحدث  ما   : د.الهاجري 
الهيئة  لـــدور  تهمي�س 
وتــدمــري  التدري�صية 
التعليم  لقطاع  ممنهج 
والــبــحــوث التطبيقي 

د.الـــ�ـــصـــالـــح: اإعـــطـــاء 
الأولــــويــــة لــلــمــدربــني 
حملة  على  وتقدميهم 
والدكتوراه  املاج�صتري 
ـــرب ـــغ ـــت ـــص ـــ� ـــــــــــر م اأم

د.معدي العجمي

 د. صاحل اهلاجري

م. رعد الصاحل

تكـــون هناك إمكانية الســـتقبال أعـــداد أكرب من املســـتجدين، الفتا إىل أن 
قبول اهليئة لتلك األعداد الكبرية دون دراســـة ووضع خطط واضحة ترتب 
عليه مشـــاكل عديدة وســـوف تطول املـــدة الزمنية لبقـــاء الطلبة بالكليات 
نظرا لعدم وجود مقررات دراســـية أمامهم تســـاعدهم علـــى التخرج، حيث 
هنـــاك بعض الطلبة باألساســـية امتدت دراســـتهم خلمس ســـنوات ونصف 
بســـبب عدم توفر احلد األدنى من املقررات الدراسية وهو 12 وحدة، فهناك 
عـــدد 3000 طالب باألساســـية خالل الفصل الثانـــي مل حيصلوا على احلد 
األدنـــي للعبء التدريســـي احملدد بالالئحة، وهناك 350 طالب مل يســـجلوا 
أي وحدات وذلك يؤدي لتأخر خترجهم، وال شـــك أن جعل الفصل الصيفي 
فصال اعتياديا سيســـاهم بشـــكل فعـــال يف تقليص تلك املشـــكلة وقد أوصت 
الرابطـــة بذلك خالل نقاشـــها مـــع جلنة الشـــئون العلمية ولكـــن مل يؤخذ 

بالتوصية.
وأشـــار د. العجمـــي إىل أن اهليئة ال تتعلم من أخطائها ومشـــكالت ميزانية 
الصيفـــي تتكـــرر دون اختـــاذ خطوات لعـــالج تلك املشـــكلة فنقص الشـــعب 
املطروحـــة يتكرر وال يتم فتحها إال بضغـــوط من الطلبة وأولياء األمور ثم 
ندخل دوامة املطالبة حبقوق األســـاتذة رغم أنها مســـتحقات مشروعة، وال 
شك أن ذلك كله يشـــوه صورة اهليئة كمؤسسة تعليمية مرموقة وجيب 
أن تكـــون هناك رؤيـــة واضحة املعـــامل وميزانية مرصودة مســـبقا، وقال أن 
تلك املشـــاكل ال نراها يف جامعة الكويت رغم ان اجلامعة والتطبيقي حتت 
مظلة وزيـــر الرتبية كونه رئيـــس جملس إدارة املؤسســـتان، ونتمنى على 

إدارة اهليئة أن تستفيد من أخطائها وجتاربها السابقة.
وأوضـــح د. العجمي أن الرابطة أعدت عريضة ســـيتم مجـــع تواقيع أعضاء 
هيئة التدريس عليها سواء بالكليات أو من خالل املوقع االلكرتوني للرابطة 
وســـيتم تقدميهـــا لوزيـــر الرتبية ووزيـــر التعليم العالـــي د. نايف احلجرف 
واملســـئولني بالدولة إليصـــال صوت اهليئة التدريســـية ومدى تذمرهم من 

الالئحة اجلديدة.
أعضاء هيئة التدريب

من جهته أكد أمني ســـر الرابطـــة د. أمحد احلنيان البنـــد اخلاص بإعطاء 
األولويـــة ألعضـــاء هيئة التدريب للعمـــل بالفصل الصيفـــي مل يطرح على 
الرابطة ليتســـنى هلا وضـــع تصور منطقـــي لكيفية مشـــاركتهم بالفصل 
الصيفـــي، واســـتغرب إخفـــاء هـــذا البنـــد ومن ثـــم عرضـــه فقـــط باللجنة 

التنفيذية.
وقـــال د. احلنيـــان حنن نكـــن كل تقديـــر واحـــرتام لزمالئنا أعضـــاء هيئة 
التدريـــب بالكليـــات، واالعـــرتاض علـــى الئحـــة الصيفـــي ال يعـــين التقليل 

مـــن شـــأنهم أو مكانتهم العلميـــة، وإمنا كنا نتطلع إلقـــرار ضوابط عادلة 
للتدريـــس والتدريـــب امليدانـــي خـــالل الفصل الصيفـــي تأخـــذ يف االعتبار 
كافـــة جوانب تطويـــر العملية التعليميـــة ضمانًا جلـــودة التعليم وحفاظا 
علـــى املســـتوى العلمـــي للطلبـــة وحتقيقـــًا لإلنصـــاف بـــني القائمـــني على 
التدريس واإلشراف على التدريب امليداني بالصيفي حتى صدر القرار رقم 
)880/2013( بشـــأن الضوابط واملعايري املنظمة للعمل يف الفصل الصيفي 
بكليـــات اهليئـــة والـــذي جـــاء جمحفًا لشـــرحية كبـــرية من أعضـــاء هيئة 
التدريـــس، إذ مل يراع اختالف طبيعة املقررات الدراســـية يف كليات اهليئة  
املختلفـــة على عكس القرار الســـابق رقم )2207/2005( بشـــأن الضوابط 
واملعايـــري املنظمة  للعمل يف الفصل الصيفـــي والذي راعى تلك االختالفات 
حني نص يف مادته السادســـة حتت البند خامســـًا علـــى أن تكون األولوية يف 
التدريـــب امليدانـــي ألعضاء هيئة التدريس من محلة شـــهادة املاجســـتري ثم 
الدكتـــوراه ثـــم الكادر العام وذلك بكلية الدراســـات التجارية، أما بالنســـبة 
لكلية الدراســـات التكنولوجية فتكـــون األولوية يف التدريب امليداني ألعضاء 
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هيئة التدريس من محلة شـــهادة املاجســـتري ثم الكادر العام ثم الدكتوراه، 
مشـــريا إىل أن فلسفة التدريب امليداني نصت يف املادة )13( من الباب الثالث 
بالالئحة األساســـية لنظام الدراســـة بكليات التعليم التطبيقي )املعدلة( يف 
مارس 2003 على معايشـــة الطالب لظروف العمـــل وتنمية مهاراته ورفع 
مســـتوى حتصيله وهو األمـــر الذي يتطلـــب أن يكون املشـــرف على تدريبه 
قادرًا على ربط اجلانبني النظري والعملي باجلانب امليداني وهو ما يفتقده 

مدربو القسم نظراً لعدم تدريسهم ألي مقرر لطلبة التخصص.
الضوابط اجلديدة 

واعترب د. احلنيان أن الضوابط اجلديدة خبســـت حق أعضاء هيئة التدريس 
مـــن محلة املاجســـتري حني قامـــت بإعطاء األولويـــة ملن هم أدنـــى يف املؤهل 
العلمـــي، كما جعلـــت األولوية ملن ال يقـــوم بتدريـــس أي مقرر ختصصي 
لطلبـــة التخصص على من يقـــوم بتدريس كافة املقـــررات، خصوصًا وأن 
مقـــرر التدريـــب امليداني هو أحـــد املقـــررات التخصصية بالقســـم، وأعطت 
األولويـــة ملن ال يشـــارك باجتماعات القســـم وجلانه العاملـــة وجلان الكلية 
يف حـــني يقوم عضو هيئة التدريـــس بذلك، واألولوية ملن ال يتم تقييم أداءه 
التدريســـي، األولوية ملن هم من قطاع آخر وهو قطاع التدريب على املنتمني 
لقطـــاع التدريـــس وذلك يف ضوابط ختص كليات اهليئـــة وليس معاهدها 
كمـــا نص علـــى ذلك القرار )880/2013(، فضال عـــن أن البند الثالث من 
املادة التاســـعة مـــن الالئحة قد أهمل عـــن قصد وتعمد مبـــدأ التدوير فيما 
خيص اإلشـــراف على التدريـــب امليداني خالفا ملا مت ذكـــره يف البند األول 
من نفس املادة واخلاص بالتدريس، ومعنى ذلك أن التدريب امليداني ســـوف 
يكون مقصورا فقط على أعضاء هيئة التدريب بالكليات دون غريهم, ولكن  
يف حال التدريس بالفصل الصيفي يتم تدوير أعضاء هيئة التدريس سنويا 

حسب احلاجة.
الالئحة احلالية

أمـــا نائـــب رئيس الرابطـــة د. صـــاحل اهلاجري فقـــال أن الفيصـــل يف توزيع 
املهـــام هو مصلحة العملية التعليمية وليس إعطاء األولوية لشـــرحية على 
حســـاب أخرى، موضحا أن مربرات تفضيل املدربني على اهليئة التدريســـية 
للعمـــل بالصيفي ليـــس يف صاحل العمل الن فلســـفة التدريب امليداني تقوم 
علـــى تدريب الطالب على ما قام بدراســـته نظريا والدور املنوط باملشـــرفني 
علـــى التدريـــب امليداني التأكد من مطابقة ما درســـه الطالـــب بالكلية مع 
التدريـــب امليدانـــي وال شـــك أن املدرب غري قـــادر على تلك املهمـــة كونه مل 
يدرس الطالب، مشـــريا إىل أن غالبية اهليئة التدريســـية يدركون بأن تلك 
الالئحة صدرت على خلفية قضية شخصية وليست يف صاحل العمل، الفتا 
إىل أن الدولـــة وبعـــد تكبدها مبالـــغ طائلة وتكليف فريق كندي بدراســـة 
جـــدوى عملية الفصـــل وجاء التقرير بضرورة عملية الفصل واســـتقاللية 

كل قطاع عن اآلخر إال أن اإلدارة احلالية جاءت فنسفت كل تلك اجلهود 
وعرقلت عملية الفصل ألســـباب غري مفهومة أو مقنعة، موضحا أن اإلدارة 
احلالية ومنذ توليها املســـئولية مل ترفض أي طلـــب للمدربني ودائما نراها 
ضـــد عضو هيئة التدريـــس، حيث مت إعطائهـــم األولوية للتقـــدم للبعثات، 
واألولويـــة يف التدريب امليداني وغريهـــا الكثري من املطالبات اليت تقدموا بها 

وحصلوا علي موافقة اهليئة عليها.
وقـــال د. اهلاجـــري أن مترير الالئحة احلالية جاء بســـبب تداخل القطاعني 
وان مـــدراء املعاهـــد داخل اللجنة أغلبيـــة وعددهم يفوق بكثـــري عدد عمداء 
الكليـــات، مؤكـــدا أن ما حيـــدث تهميش لـــدور اهليئة التدريســـية وتدمري 

ممنهج لقطاع التعليم التطبيقي والبحوث.
الئحة الصيفي

وأكد عضو هيئة التدريس بكلية الدراسات التكنولوجية م. رعد الصاحل أن 
بـــني مدربي الكليات من حيملون درجة الدبلوم ومن الصعب عليهم كتابة 
التقاريـــر باللغة االجنليزيـــة بعد حصول عدد من ختصصـــات الكلية على 
االعتماد األكادميي، مســـتغربا إعطاء األولويـــة للمدربني وتقدميهم على 
محلة املاجســـتري والدكتـــوراه، مؤكدا أن عضو هيئـــة التدريس هو األقدر 
على متابعة الطالب خالل فرتة التدريب امليداني لتطبيق دراســـته النظرية 

مع التدريب العملي.
وأضـــاف الصاحل بأننا عملنا كأعضاء للجنة الفنيـــة بالرابطة على الئحة 
الصيفـــي حيث عقدت اللجنـــة عدة اجتماعـــات مع جلنة الشـــئون العلمية 
باهليئة )جلنة العمداء( وكان هناك شبه اتفاق على العديد من بنود القرار 
رقم )880( إال أننا تفاجأنا بإدراج بند أولوية اإلشراف على التدريب امليداني 

ألعضاء هيئة التدريب حيث مل يتم طرح هذا املوضوع علينا.
الالئحة اجلديدة

وقـــال عضـــو هيئة التدريـــس بكلية الرتبية األساســـية د. بـــدر اخلضري يف 
مداخلـــة له أن الالئحة اجلديـــدة فيها خلل قانوني حيـــث مت اعتمادها قبل 
عرضها على جملس إدارة اهليئة، مشـــريا إىل أن إدارة اهليئة بسبب خالفها 
مـــع أحد أعضاء الرابطة فإنها تنتقم من اهليئة التدريســـية ككل، مؤكدا 
دعمـــه الكامـــل لتحـــركات الرابطة، وقـــال أن إدارة اهليئـــة لديها ختبطات 
كثـــرية، منها قيام املدير العام بتعيني نائبا لرئيس قســـم بكلية الدراســـات 
التكنولوجية ألســـباب غري مفهومة يف ظل مـــا تعانيه اهليئة من فراغ إداري 

للعديد من املناصب اإلشرافية واليت مل يصدر بها حتى قرارات تكليف.
وقـــال د. اخلضري أن اهليئة بعالقاتها مـــع بعض الصحف جند أن تصاريح 
الرابطـــة اليت تنتقـــد إدارة اهليئة يتم التعتيم عليهـــا أو ختفيف حدتها من 
خالل نشـــرها يف عواميـــد جانبية حتـــى ال ينتبه إليها القـــارئ رغم متيزها 

وكشفها للكثري من احلقائق.

اخل�صــــــــــــــــــــــري:  د. 
ـــدة  ـــدي ـــة اجل ـــح ـــالئ ال
ــا خـــلـــل قـــانـــوين ــه ــي ف

ال�صوابط  احلنيان:  د. 
حق  بخ�صت  اجلــديــدة 
التدري�س  هيئة  اأع�صاء 
املاج�صتري حملة  مــن 

د. أمحد احلنيان د. بدر اخلضري

مقــــاالت
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احلركة الد�صتورية ال�صالمية تدعو املجتمع الدويل
لتحمل م�صوؤولياته جتاه ما يحدث فى الق�صري

أصـــدرت احلركة الدســـتورية االســـالمية بيانـــا صحافيا انتفـــدت فيه 
الصمـــت العاملي جتاه ما حيدث فى مدينة القصري الســـورية من تشـــريد 

وقتل وفيما يلي نص البيان :
يواجـــه الشـــعب الســـوري األعـــزل هـــذه األيـــام تطـــورات ميدانية تشـــكل 
منعطفا جديدا يف عمر الثورة الســـورية حيث تقوم قوات النظام مدعومة 
مبيليشـــيات تابعة حلـــزب اهلل اللبناني وعناصر إيرانيـــة،  بقصف مدينة 
القصـــري واملدن الســـورية األخـــرى بكافة أنـــواع األســـلحة الثقيلة، ودك 
منـــازل املدنيني فيها باملدافـــع والصواريخ واالســـلحة الكيماوية احملرمة 
دوليًا ، فيما يقوم الطريان احلربي بتأمني غطاء جوي مليليشيات حزب اهلل 
فى حمـــاوالت متكررة القتحام القصري واملدن الســـورية األخرى، وتنقل 

وسائل االعالم كل يوم جمازر ترتكب حبق املدنيني اآلمنني.
وإزاء هذه اهلجمة الشرســـة وحـــرب التطهري الطائفـــى املدانة بكل القيم 
اإلســـالمية واألعـــراف الدوليـــة ، والتى تأتي يف ســـياق محلة عســـكرية 
وأمنية منظمة ، يظهر فيها تواطؤ ودعم لوجيسيت و اسرتاتيجي من دول 
ومنظمات إرهابية ، تســـاند نظام األســـد يف خياره الـــذي يأخذ البالد إىل 
الدمار كل يوم، .. تناشـــد احلركة الدستورية االسالمية جامعة الدول 
العربية بالدعوة الجتماع طـــارئ لوزراء اخلارجية العرب الختاذ مواقف 

أكثر ردعا وتصلبا محاية للمدنيني من هذا العدوان االجرامي السافر.
وتدعو احلركة اجملتمع الدولي العاجز والصامت لتحمل مســــؤولياته يف حفظ 
حياة املدنيني البالغ عددهم 40 ألف نســــمة يف مدينــــة القصري وحدها، وتطالب 

جملس األمن  باختاذ تدابري عملية حتفظ هلا ما تبقى من رصيد!.

علمـــاء  احلركـــة  تناشـــد  كمـــا 
املسلمني فى كل مكان حث األمتني 
العربية واالســـالمية حكامًا وشعوبا 

لدعم الشعب السوري.
وحتيي احلركة اجلهـــود الرمسية 
والشـــعبية املبذولة مـــن أبناء الكويت 
علـــى الســـخاء املشـــهود الـــذي خفف 
ومازال يرفـــع املعاناة عـــن الالجئني 
الســـوريني منذ بداية األزمة ، وتدعو 
ملواصلـــة الدعم بكل صوره وأشـــكاله 

اإلغاثية واإلنسانية.
وتشـــدد احلركة بأن حالة “االســـتباحة” اليت ميارســـها النظام اإليراني 
يرفـــع  أن  ، واألوىل  إال اخليبـــة وســـرتتد عليـــه  لـــن جتـــين  للمنطقـــة 
وأتباعه أيديهم عن ســـوريا احرتاما إلرادة الشـــعوب املســـتضعفة ال نصرة 

للمستكربين والظاملني.
وتدعـــو احلركة يف ختـــام بيانها اجملتمـــع الدولي إىل متكـــني الثوار من 
الدفـــاع عـــن املدنيني بكل الوســـائل النوعيـــة اليت تـــردع املعتدين وحتقق 

للشعب السوري تطلعاته يف الكرامة واحلرية والعيش اآلمن .
حفظ اهلل بلدنا وبالد املسلمني من كل مكروه وسوء ؛؛

احلركة الدستورية االسالمية
الكويت فى 29/5/2013
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احلركة الد�صتورية الإ�صالمية
icmkw

عنوان واحد .. و�صائط متعددة

www.facebook.com/icmkw

www.Twitter.com/icmkw

www.icmkw.org

الأمني العام
د. نا�صر  ال�صانع

يف في�صبوك

نائب الأمني العام
د. جمعان احلرب�س

يف في�صبوك

ع�صو املكتب ال�صيا�صي
اأ. حممد الدلل

يف في�صبوك

Facebook.com/maldallal Facebook.com/alherbesh Facebook.com/alSane

م�صوؤول ال�صباب
اأ. معاذ الدويلة

يف في�صبوك

م�صوؤولة املراأة
اأ. اإ�صراء املعتوق

يف في�صبوك

Facebook.com/esraaalmatoq Facebook.com/muathalduwailah Facebook.com/oalshaheen

فـــيـــ�ـــصـــبـــوك

ـــــــــرت ـــــــــوي ت

الر�صمي املوقع 

Facebook

Twitter

Web

امل�صوؤول الإعالمي
اأ. اأ�صامة ال�صاهني

يف في�صبوك


