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أحمد الجابر ...واستقالل العراق
«كانت الكويت جزء ًا من العراق» ،هكذا ادعى
�صدام ح�سني واخ��رون وق��ال ان الطريق الى
حترير فل�سطني مير عرب الكويت وعا�ش الى ان
�شهد العراق حتت االحتالل االمريكي ،اال انه
مل ي�شهد ان العراق بات جزء ًا او اجزاء من دول
جماورة حتت اكرث من غطاء .الزميل اال�ستاذ
ح�سن العلوي الباحث العراقي وال�سيا�سي
وال�برمل��اين و�صفات اخ��رى كثرية ي�ستحقها
�سبق ان اجريت له لقاءات عدة على الهواء يف
برناجمي «احل��وار املفتوح» يف قناة «»ann
اللندنية وهو �شيعي املذهب ولد يف العام ،1936
مبنطقة كرادة مرمي ،وت�سمى املنطقة اخل�رضاء
حاليا .قابلته ك�سيا�سي وموثق للتاريخ بحكم
معرفته وعمله لبع�ض الوقت مع �صدام ح�سني
واحمد ح�سن البكر الذي يقال ان �صدام ا�ستعجل
ازاحته من احلكم يف العام  1979ليتولى هو
رئا�سة اجلمهورية بعد ان عار�ض البكر االكثار
من اعدامات املعار�ضني ومنهم رجال دين �سنة
و�شيعة  .ا�شتهر العلوي بح�سه القومي ودفاعه
عن اخلليفة عمر بن اخلطاب �ضد املرويات
التاريخية التي ت�سيء لعمر ،ويف هذا ال�صدد
ا�صدر كتابه «عمر والت�شيع» وهو �صاحب مقولة
ان «العروبة يف �أيامها الأولى حتملني طفال �إلى
اح�ضان عمر قبل �أن ي�أخذين عمر �إلى العروبة
الحقا» .له و�ضوح يف ر�ؤيته ملا جرى وما حل
بالعراق وحلقاتي معه كانت ممتعة  .ومتت
قبل القاء القب�ض على �صدام يف احلفرة التي
جل�أ اليها وبعد اعدامه علق العلوي على طريقة
ووقت تنفيذ احلكم يف مقابلة على قناة العربية
يف الثالث والع�رشين من فرباير  2007قائال ان
م�شهد الإعدام كان طائفيا وان من اعدم هو �صدام
ال�سني ولي�س �صدام الديكتاتور ،وا�ضاف قائال:
�شجاعة �صدام حولت ربطة �شنقه لربطة عنق.
وعندما جتاوزت مذيعة قناة « »bbcالعربية كل
االع��راف وزعمت الهيئة «االذاع��ة الربيطانية»
ان ال�س�ؤال الذي طرحته مقدمة الربنامج وجه

العاملين المهنيين

بطريقة خاطئة وغري وا�ضحة او مالئمة ملعايري
احلياة التي تتبعها هيئة االذاعة الربيطانية
« »bbcكان لزاما ان يتم الرد على املغالطة �سواء
كانت مق�صودة او هفوة او جه ً
ال او وردت على
نحو خاطئ ،وفقا ملا ذكر يف بيان اعالن اعتذار
االذاعة الربيطانية .املذيعة قالت ان الكويت
كانت جزء ًا من العراق اقتطعته بريطانيا يف
العام  1920فيما الوثائق الربيطانية نف�سها
ت�شري الى ان احلكومة الربيطانية وقعت مع
حاكم الكويت اتفاقية حماية يف العام 1899
وبعد ث�لاث �سنوات وقعت اتفاقية جديدة
مع حاكم الكويت لرت�سيم احل��دود .العلوي
قال يف مقابلة تلفزيونية ان للكويت ف�ضال
يف دخول العراق لع�صبة االمم وهي حقيقة
اورد �سببها االن .فقد تعهد ملك بريطانيا
بعد انتقال �سلطة بريطانيا على العراق من
الدولة العثمانية ب�إدخال العراق ع�ضوا يف
ع�صبة االم��م ،وال��دول تدخل كما هو احلال
االن الى االمم املتحدة وهي بكامل حدودها
مع كل جريانها .يف العام  1926ر�سم العراق
حدوده ال�شمالية مع تركيا .ويف اخلام�س من
مايو  1929تلقى املندوب ال�سامي الربيطاين
يف العراق ال�سري هرني دوب�س برقية مبوافقة
وزارة امل�ستعمرات يف لندن على ا�ستكمال
تر�سيم حدود العراق متهيدا الدخاله ع�صبة
االمم .ف�رشع رئي�س الوزراء العراقي اال�شهر
يف تاريخه ن��وري ال�سعيد «اع��دم يف ثورة
 14يوليو  1958لي�س على امللكية وامنا
على الدولة العراقية» ،برت�سيم احل��دود مع
ال�سعودية واالردن واي��ران ،واخريا مع حاكم
الكويت ال�شيخ احمد اجلابر يف العام .1932
ومنحته بريطانيا اال�ستقالل وقبلت ع�ضويته يف
ع�صبة االم��م ،وبالتايل ف�إن كالم العلوي عن
ف�ضل الكويت على ا�ستقالل العراق عن بريطانيا
�صحيح ،ويرد على جهل مذيعة هيئة االذاعة
الربيطانية.

�إل����ى م��ع��ايل ن��ائ��ب رئ��ي�����س جمل�س
ال��وزراء وزي��ر الداخلية ووكيل وزارة
الداخلية ..
لدى العاملني املهنيني بوزارة الداخلية
منا�شدة م�ستحقة يف رف��ع املعاناة
و�إعطائهم حقوقهم وه��ذه خطوة من
املفرت�ض �أن تكون منذ وقت طويل  ،على
الرغم من املطالبات والوعود اخلا�صة
بالعاملني املهنيني «الوافدين» بوزارة
الداخلية بعدم حجز ج��وازات �سفرهم
لدى وزارة الداخلية« ..الإدارة العامة
ل�ش�ؤون قوة ال�رشطة» �أ�سوة باملدنيني..
وذل��ك نظر ًا لوجود خروجية يح�صل
عليها املوظف املهني لدى مغادرته
البالد� ،إال ان هناك من يتعنت يف هذا
ال�ش�أن وخمالفته حلقوق االن�سان ،على
�أي �أ�سا�س حتجز هذه اجلوازات؟ و�أنه يف
حال ت�سليم املوظف جوازه لال�ستمتاع
ب�إجازته ال�سنوية �أو مراجعة ال�سفارة
ي�ستلزم �رضورة �إعادة اجلواز مرة �أخرى
�إلى �شعبة اجلوازات لدى الإدارة املعنية
املذكورة �أعاله خالل مدة �أق�صاها خم�سة
ع�رش يوم ًا من تاريخه ،ومن يتخلف
عن هذا املوعد يتم وقف �رصف راتبه
بحجة جتديد االقامات ونقل املعلومات
ومتابعتها مع الإدارة العامة ل�ش�ؤون
الإقامة واحليلولة دون حتملهم غرامات
مالية مرتتبة على خمالفة م��ا �سبق
ب�سبب الت�أخري �أو التقاع�س �أو الن�سيان،
والتن�سيق م��ع وزارة ال�صحة ب�ش�أن
ا�ستخراج بطاقات ال�ضمان ال�صحي،
واحلاجة لإع��ادة الك�شف الطبي لعدد
م��ن املهنيني لبيان م��دى ال�صالحية
لال�ستمرار يف موا�صلة العمل ،ويف

حالة الوفاة فان الإدارة العامة ل�ش�ؤون
قوة ال�رشطة تقوم بت�سليم جواز ال�سفر
لذويه يف كل الأوق��ات لإمت��ام �إجراءات
الدفن �سواء يف الداخل �أو اخلارج علم ًا
ان املادة ( )8من املر�سوم بقانون رقم
« 1959/17تن�ص� »..أنه على الأجانب
خالل مدة �إقامتهم �أن يقدموا متى طلب
منهم ذلك اجلواز �أو الوثيقة التي تقوم
مقامه مما يعني �أن جواز ال�سفر هو ملك
ل�صاحبه ،وال يجوز حجزه �أو م�صادرته
م��ن قبل ال��غ�ير ،وق��د ���ص��درت �أحكام
ق�ضائية يف هذا ال�ش�أن منها حكم حمكمة
اال�ستئناف العليا دائرة التمييز ال�صادر
بجل�سة  1989يف الطعنني رقمي 18،16
ل�سنة  ،1989حيث ق�ضى بتعوي�ض عامل
مببلغ �ألف دينار كويتي اي ما يعادل
 3462.60دوالر ًا �أمريكا ثمن احتجاز
جواز �سفره.
وق��د �أي��دت ع��دة احكام �إمكانية �رسعة
و�صول ه�ؤالء العمال �إلى وثائق �سفرهم
عن طريق الدعوى امل�ستعجلة.
كما ان القرار الوزاري رقم 2007/152
ب�ش�أن حظر حجز وثائق ال�سفر اخلا�صة
بالعاملني يف القطاع الأهلي ب��وزارة
ال�ش�ؤون االجتماعية والعمل يحظر على
�أ�صحاب العمل يف القطاع الأهلي حجز
وثائق ال�سفر للعاملني لديهم ،وكذلك
ت�رسي احكام امل��ادة  97من القانون
رقم  1964/38ب�ش�أن العمل يف القطاع
الأهلي ...فلماذا ت�رص وزارة الداخلية
على حجز ج����وازات �سفر العاملني
املهنيني «الوافدين» لديها دون �سند
قانوين ،واملدنيون العاملون بالداخلية
يتمتعون بجوازات �سفرهم.

ثقافيات

عبدالعزيز التميمي

أطفال تحت القصف
الفطرة الإن�سانية ترف�ض وت�ستنكر قتل الأطفال
الذين هم عماد امل�ستقبل وركن مهم من �أركان
البناء واحل�ضارة ،كما ال يقبل �أي �رشير وال
�أقول �أي خري �صالح الأذى لأي طفل كان يف �أي
مكان ،فما حدث يف اليمن منذ �أيام �أمر ال يحمد
وال ي�شكر عليه� ،إمنا يالقي اللوم والعتب كل من
ت�سبب يف تلك اجلرمية التي من امل�ؤكد والثابت
�أن امل�ستفيد منها هي ميلي�شيات احلوثي التي
ت�سعى الى �إثارة الفتنة وزعزعة الأمن يف اليمن
ال�سعيد ،والأمر هذا ال ت�ستفيد منه ابدا قوات
التحالف �إيجابيا النها الكفة الأرجح باالنت�صار

والفوز عك�س احلوثيني الذين يتمرت�سون خلف
وو�سط البيوت واالبرياء ،لي�س هذا فح�سب بل
يهاجمون من هناك قوات التحالف والأرا�ضي
ال�سعودية مما يوجب الرد علي نريانهم بنار ال
تبقى وال تذر ،ف�إن وقع الرد الع�سكري و�أ�صاب
هدفه يف مكان اطالق النار وراح الأبرياء الذين
ي�شكلون منهم جدارا يحتمي بهم احلوثي و�أعوانه
ب�أمر من ذلك املجوع ل�شعبه واملدمر القت�صاد
دولة غنية باخلريات ب�سبب تفرغه التام غري
امل�رشوع لت�صدير ثورته �إلى دول اجلوار فان
قتل الأبرياء والأطفال والن�ساء وال�شيوخ لي�س

تغيرات

من �شيمنا ولي�س �سالحنا �إمنا هو و�سيلة الباغي
املع�آند اجلاحد الذي ت�رشذم مع ع�صابته عن
ال�رشعية يريد حتويل البالد الأمنة �إلى حفرة نار
ي�ستفيد من يظاها ذلك الذي �أثبتت الأيام ف�ساده
وبطالن مرجعيته ودح�ضت حجته املزعومه
بنور احلق وقام عليه �شعبه باالحتجاج وحترك
ال�شعب املغلوب على �أمره طالبا رحيلهم من
ال�سلطة وهنا �أ�س�أل �س�ؤا ً
ال واحد ًا موجها للهيئات
الدولية من من ط��ريف القتال يف اليمن ميثل
ال�رشعيه ومن منهم ميثل ال�شعب اليمني يف
االروقة الأممية؟ اذن تعالوا ن�ستمع لقولهم ونرد

به على اخلارجني عن القانون ،هوالء ملي�شيات
خا�رسة خرجت على الدولة ال�رشعيه فال يجوز
اال�ستماع لهم حتى ال يت�شجع اخلارجون على
�أنظمة احلكم يف دول �أخ���رى بانتهاج منهج
الغوغاء وا�ستغالل الأبرياء و�سيلة يف الو�صول
لغايتهم ،دول التحالف لي�ست معتدية فهم
مدافعون عن ال�رشعية التي يعرتف بها اجلميع،
والطرف الآخر ومن ي�ؤيده هم البغاة الذين يجب
مقاتلتهم� ،أن�صفوا واعدلوا باحلق وال تعطوا
للمجرمني �صفة ،فذاك والله هو الإثم والعدوان
اخلطري.
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أقدم اعتذاري للمالئكة والشياطين
يف ليلة م��ن ال��ل��ي��ايل رغ��ب��ت يف
مم��ار���س��ة ري��ا���ض��ة امل�����ش��ي ،واذ
بالظالم يحيط بكل مكان اردت
التوقف ف��ي��ه .علما ب ��أن��ه على
اخلليج العربي .غ�يرت املكان
لعدد من الوجهات واذا بالظالم
يدخل الرعب بنف�سي ومينعني من
النزول من ال�سيارة� .إلى �أن وقفت
�أمام جمل�س االمة ...واجهة جميلة
ومكان مليء باالنارات و�سيارات
التنظيف توقفت بكل طم�أنينة
و�شعرت بالراحة جلمال املكان
وانتابتني م�شاعر الراحة لوجود
عدد من الب�رش� ...أخ��ذت �أفكر
و�أحتاور مع نف�سي .هل يف الظالم
يوجد مالئكة قد تتحول ل�شياطني
�أو �شياطني متثل دور املالئكة؟...
ظالم ملأ جهات كثرية من الدولة
وبعدد كبري من الأماكن .والدولة
تقوم ب�إنارة واجهات حمددة ودول
�أخ��رى بحجة �سيا�سة خارجية.
ال م��ان��ع م��ن ال�سيا�سات ولكن
ال�سيا�سة الداخلية �أي�ضا لها

حقوقها .ال �أقلل من �ش�أن ما تقوم
به الدولة ولكن من وجهة نظري
ق��وة ال��داخ��ل تنعك�س للخارج
ولي�س العك�س .لذلك على الدولة
�أن تنري اجلهات املظلمة يف جميع
التخ�ص�صات والتي �ستجعل من
ال��دول��ة م��ن��ارة ال���دول الأخ���رى
وال ت�ستمد �إنارتها من اخلارج.
ون�ستطيع ممار�سة جميع �أن�شطتنا
يف كل زمان ومكان وال خوف علينا
وال هم يحزننا .ومن هنا عرفت
جواب �س�ؤايل اذا كانت املالئكة
تتحول ل�شياطني �أم ال�شياطني متثل
دور املالئكة ؟ فقد كان اجلواب
�أنه ال يوجد من يتقن هذا التحول
�سوى االن�سان من النا�س .بكل
فن و�إب��داع يظهرون ماال يبطنون
ولذلك اعدت لهم درجات من النار
امل��وق��دة ملا يتقنونه من نفاق
و�أكل �أم��وال احل��رام .هنيئا لكم.
فجزا�ؤكم عظيم ملا قمتم به من
اعمال وما �ستقدمونه .و�أخريا �أقدم
اعتذاري للمالئكة وال�شياطني.

هل الكويت تابعة للعراق؟ «»2-2
مل تعرف العراق ب�شكلها احلايل اال يف
اثناء حكم ال�شيخ احمد اجلابر ال�صباح
وهو احلاكم العا�رش للبالد ،ويف عهد
�سامل املبارك حكم امللك في�صل الأول
عر�ش العراق ولكن كانت العراق حتت
اال�ستعمار الإنكليزي و�أي�ضا كانت غري
معروفة احل��دود نظرا لدخول �أرا�ضي
�سورية معها ب�شكل او ب�آخر ولنا يف
حكم في�صل الأول وقفة فاالنكليز كانوا
يتخريون ثالثة �أ�سماء حلكم العراق وهم
في�صل الأول و�سامل املبارك وطالب با�شا
النقيب وا�ستقر الر�أي الأممي على منح
امللكية لفي�صل الأول ،فهل ن�ستطيع ان
نقول ان العراق كويتية الن من املفرت�ض
حكم �سامل املبارك عليها؟
يف عهد احمد اجلابر مل تكن هناك �أي
نزاعات حتى تولى احلكم يف العراق
غازي بن في�صل ويف الثالثينات ادعى
ب�إذاعة الزهور ن�سبة لق�رص الزهور ان
الكويت تابعة للعراق اال ان املوت كان
ا�سبق له من الردود على تلك الرتهات،
وحكم بعده و�صي على العر�ش حتى
كرب ابنه في�صل الثاين وتولى مقاليد

احلكم ،و�أي�ضا كان الع�تراف الكويت
بحكم الها�شميني وتر�سيم احلدود �سبب
لوجود ع��راق اليوم بال�شكل احلايل،
ويف هذا دليل على قدم ام��ارة الكويت
على العراق.
ولكن بعد ث��ورة  1958وال��ت��ي �أتت
بعبدالكرمي قا�سم تغريت الأح���وال
وب���د�أت النزاعات الفعلية ،وكانت
م�شيئة ال��ل��ه ان مت االن��ق�لاب عليه
وعادت املياه ملجاريها ومت االعرتاف
بالكويت وعادت ال�سفارات بني البلدين
ويف ذلك دليل على ا�ستقالل الكويت،
فلو كانت العراق مل تعرتف بالكويت
فلماذا تبادلها ال�سفارات؟
لن �أتكلم عن اجلانب االجتماعي املختلف
كليا عن اجلانب العراقي ولن �أتكلم عن
اجلانب االقت�صادي ال��ذي يثبت مبا ال
يدع جماال لل�شك ا�ستقاللية الكويت بل
وقدم الكويت ،الكويت كيان م�ستقل وفق
الثابت بالتاريخ من وقائع �شاء من �شاء
و�أبى من �أبى وتبقى الكويت حرة م�ستقلة
حتت ظل �آل ال�صباح ال��ك��رام و�أهلها
املكرمني.

