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في 1957/11/18، اصدر مجلسا األمة في مصر 
وسورية بيانا عكس رغبتهما في إقامة احتاد 
»فيدرال���ي« بني البلدين حتول فيما بعد الى 
وحدة اندماجية نكاية في الشيوعيني، وبعد 
ان حاز ذلك اخليار 99.99% من األصوات في 
مصر و99.98% في س���ورية، ورفع الشعب 
السوري سيارة عبدالناصر عندما زار دمشق 
وتزلزلت األرض ف���ي املنطقة، حيث حدثت 
ثورتان شعبيتان في لبنان واألردن وانقالبان 
عس���كريان في الس���ودان والعراق وثارت 
اليمن واجلزائ���ر وأعلنت بعض التوجهات 
السياس���ية في الكويت رغبتها في ان تكون 
بلدنا كحماة وحلب في دولة الوحدة وحدثت 
مظاهرات فأغلقت بعض اجلمعيات األهلية 

والصحف.
> > >

اس���تضافت »اجلزيرة« قبل مدة قصيرة 
قائد االنق���الب )1961/9/28( عل���ى الوحدة 
املصرية � الس���ورية عبدالك���رمي النحالوي 
ليدلي بشهادته على العصر، وكان مما قاله 
ان الوحدة حتولت الى تسلط بعد ان أرسل 
عبدالناصر لسورية املشير وزمرته وضباطه 
وصالح نصر وأجهزته ومخابراته لتش���هد 
سورية للمرة األولى في تاريخها آنذاك ظاهرة 
زوار الفجر، وتغييب القانون والقتل واإلذابة 
في األحماض والتي كان من ضحاياها الزعيم 
السياسي اللبناني فرج اهلل احللو، إضافة الى 
عمليات التأميم التي طالت املخابز واملطاعم 
واحلرف وامل���زارع الصغيرة، والغريب كما 
يذكر النحالوي أنهم اتفقوا بعد االنقالب مع 
املشير، وحسب البيان رقم 9، على بقاء الوحدة 
وإبعاد أجهزة التعذيب والتسلط إال ان بيانات 
إذاعة »صوت العرب« التي كان يكتبها هيكل 
ويذيعها أحمد سعيد رفضت ذلك االتفاق مما 

أدى الى وقوع االنفصال.
> > >

في الكويت إبان حقبتي ناصر وصدام، آمنت 
بعض التوجهات السياسية الكويتية بشكل 
خاطئ بالوحدة مع مصر الثورية أو العراق 
العسكرية، وكالهما كانا يحكم بالديكتاتورية 
القمعية والتأميم واالفقار والنقص الشديد 
في مستلزمات احلياة، فهل كان دعاة الوحدة 
آنذاك ومنهم مثقفون ورجال أعمال يعتقدون 
ان نبقى ضمن نفس احلريات والرفاه في حال 
وقوع الوحدة؟! ان كل ما شاهدناه إبان الغزو 
الصدام���ي من قتل وقم���ع ودمار وإفقار هو 
متاما ما كنا سنحصده منه لو لم يكن هناك 

غزو ب���ل وحدة طوعية 
وشعبية بني بلدينا كما 
كان يحلم بذلك املروجون 
»س���يف  لش���عارات.. 

العرب«!
> > >

وس���ألني باألم���س 
مراس���ل »العربية« عن الوحدة اخلليجية، 
فكانت اإلجابة اإلميان الشديد بها نظرا ألن 
معطياتها تختلف متاما عن معطيات مشاريع 
الوحدة العربية الثورية القائمة على القمع، 
وان على الوحدة اخلليجية ان تتم بش���كل 
متدرج مدروس، نظرا لوجود تباينات سياسية 
واقتصادية واجتماعية بني دولنا، واقترحت ان 
نبدأ كما حدث في أوروبا بالوحدة العسكرية 
)حلف الناتو( نظرا حلجم املخاطر التي حتيط 
بدولنا اخلليجية الس���ت وذلك عبر تقريب 
وتوحيد األنظمة الدفاعي���ة وأنواع القيادة 
والتدريب والطائرات والدبابات واملدرعات، 
فاجلزء األمني والعسكري ال يحتمل االنتظار 
حتى إمتام الوحدة االقتصادية والسياسية.

> > > 
آخـر محطة: 1 � قضية مهمة تستحق التأمل 
فيها، غفرنا في الكويت ونسينا ما قام به صدام 
وزمرته وحلفاؤه من قتل ونهب وتعذيب وهتك 

أعراض وحرق آبار.. إلخ، وهو أمر جيد.
2 � الس���ؤال ملاذا مازلنا ال نغفر لبعضنا 
البع���ض أي زلة صغي���رة أو كلمة خارجة 
ومازال���ت تخندقاتنا وخالفاتن���ا ومعاركنا 
وحروبنا، ضم���ن العائلة الواحدة أو العمل 
أو املجتمع الواحد، باقية بل وتزداد مع األيام 
اضطراما واشتعاال رغم أنها ال تختص بدم 

أو عرض أو مال؟!
3 � 99% من اإلشكاالت التي تعصف باملجتمع 
الكويتي سخيفة وبال معنى وأغلبها مت نسيان 
سبب اخلالف لتفاهته وان بقي العداء املدمر 

مستمرا، منتهى الذكاء!
4- في الكويت وقبل التفكير في الوحدة 
اخلارجية مع اآلخري���ن، علينا ان نفكر في 
وحدتنا الداخلية وتراص بعضنا البعض كي ال 
ينتقل ڤيروس »الشقاق واالفتراق« املعدي الى 
املجتمعات اخلليجية اآلمنة االخرى فنضر بدال 
من ان ننفع، حيث اننا امة كثر بيننا اخلالف 

واجلدل وقل بيننا االنتاج والعمل.
5- استبدل املؤرخون خالفات أهل بيزنطة 
التاريخية الشهيرة ب� .. اخلالفات الكويتية 

»املليغة«..!

كثرت اخلناقات بني طالب بعض 
املدارس ألسباب تافهة، غير أن طريقة 
وأدوات اخلناقات ال تكون تافهة، فهم 
يستخدمون فيها آالت حادة تؤدي 
الى جراح دامية وقد تفضي الى املوت 

في بعض احلاالت. 
يقول أحد ه����ؤالء الطلبة: »جاء 

الّي صديقي في املدرس����ة وقال لي »نب����ي منك فزعة، 
راح نأدب فالن وربعه«، فقلت له »ش����فتو اشصار في 
عم����ر؟ تبون واحد فينا يروح وراه؟« يش����ير الى ذلك 
احلادث األليم ال����ذي فقدنا معه طالبا في عمر الزهور، 
ودخل الطالب القاتل نفقا مظلما ال يدري ما هي نهايته، 

واألسباب تافهة.
مفهوم »الفزعة« مت تشويهه، وصار مادة عبثية ليست 
في املدارس بل حتى في الساحة السياسية، هناك نعطيه 
اس����ما بديال عن الفزعة، نسميه االصطفاف السياسي، 
واملعنى واحد، هو »انصر أخاك ظاملا أو مظلوما« بغير 
إكمال الشطر الباقي من هذا احلديث النبوي الكرمي »بأن 

ترده عن الظلم«.
من أبرز أسباب هذه التصرفات انتفاخ الذات وحتريض 
اآلخرين ونفخهم في ذات الضحية التي تنتفخ، فالصحافة 
التي تنفث في روع النائب عبارات »التعملق والهيلمان« 
تدفع به الى الهاوية طلبا لزيادة املبيعات في ذلك اليوم، 
هذا الهدف يستفيد منه مندوب املبيعات بزيادة عمولته 
والصحيفة بزيادة إعالناتها، واخلاسر هو املجتمع، ال يهم 
الصحيفة إلغاء مشاريع كبرى بسبب حملة شنتها في 
وارد النفخ بهذا النائب أو ذاك، وال يهمها انتشار العنف 
اللفظي بقيادة صحافة تؤججه، ومنها ينتقل الى مختلف 
القاعات، وال يجد هذا التصرف من بعض أصحاب الصحف 
اال الدعم على اعتبار أنهم غير معنيني بالبدائل للترويج 
وزيادة االنتش���ار، البدائل عن حتريش الناس ببعضها 
البعض، نعم هناك بدائل تس���تخدمها صحف جيدة من 
اخلمس األوائل، صفحات صحية مش���وقة واقتصادية 
متعوب عليها ورياضية تزخر بأخبار الرياضة احمللية 
والعاملية ومحليات يتابعها الناس بشغف، ما يعني أن 
غياب »مانشيتات التحريش بني الناس« لن يضر الصحيفة 
التي تفيض باإلعالن���ات وتتحمل واجبا مهنيا ووطنيا 
يحتاج الى جهة ترصده، وتشيد مبن يراعيه في عملها 

اليومي حتت شعار »الصحافة حرية ومسؤولية«.
كلمة أخيرة: احلاجة كبيرة لصدور شهادة جودة للصحافة 
»آيزو«، وميكن ل� »جمعية الشفافية« وضع معايير لها 
وإصدار تقارير فصلية مثلما تفعل الدراسات االقتصادية 
الصادرة عن مكاتب استش���ارية، إال أنها اكتسبت وزنا 

مؤثرا، تراعي معه كثير من الشركات تقاريرها.
إن رصد أداء السلطة الرابعة ال يقل أهمية عن »حماية 
املستهلك« للمعجنات واملعلبات، فهي متارس دورا مهما 

ال يجوز تركه لألهواء التجارية البحتة.

»جمعية الشفافية« و»آيزو الصحافة«وحدة ناصر وصدام والوحدة الخليجية

الزجاج »األصلي« ينقذ مصرياً من طلق ناري طائش

محمد الدشيش
»لو كان زجاج سيارتي تقليد لكنت 
اآلن ميت����ا« بهذه اجلملة ب����دأ الوافد 
املصري أبو محمد حديثه ل� »األنباء« 
بعد أن تعرضت سيارته لطلق ناري من 
مصدر مجهول، كاد ان يخترق الزجاج 
األمامي لسيارته لوال متاسك الزجاج 

كونه أصليا، حسب قوله.
وقال أبو محمد الذي حضر بسيارته 
وتبدو عليها آثار طلقة من األمام: »كنت 
أسير على اجلسر الفاصل بني خيطان 
والعمرية عندما سمعت صوت إطالق 
نار من الشارع املقابل ولم ميض أقل 
من ثانية حتى شاهدت الزجاج األمامي 
يتحط����م � كما تش����اهدون � فأوقفت 
سيارتي فورا، والتفت ميينا وكان على 
الشارع املقابل سيارتان بهما مجموعة 
من الشبان يبدو انهم كانوا يطاردون 

بعضهم«.
ومضى أبومحم����د قائال: »توقفت 
وترجلت من سيارتي وعلمت مبجرد 
الزجاج  التي على  مش����اهدتي لآلثار 
األمامي ان الطلقة النارية الطائش����ة 
التي سمعت صوتها أصابت سيارتي، 
وتوجهت بعده����ا الى مخفر اليرموك 

لتسجيل إثبات حالة«.
واختت����م أبومحم����د حديثه قائال: 
»احلمد هلل ان زجاج السيارة أصلي، 
ول����و كان تقليدا الخترقت الرصاصة 
الزجاج وأصابتني ولكن اهلل لطف«.

هنا سقطت الطلقة

الزجاج األصلي أنقذني

اللواء الشمالي متحدثا للزميل هاني الظفيري في مستشفى اجلهراء بوجود العميد محمد طنا والعقيد صالح الدعاس

نقل اجلثة إلى سيارة األدلة اجلنائية

الوافد املصري يشير إلى مكان الطلق الناري

مشاجرة »الموقف« أودت بحياة شريف المصري العائد من العمرة قبل أيام
و»الداخلية« طّوقت موقع مستشفى الجهراء والعمارات االستثمارية الحتواء تبعاتها

هاني الظفيري
تطورت أحداث مشاجرة دامية بني وافدين من 
اجلنسية السورية وآخرين من اجلنسية املصرية 
الى مقتل وافد مصري يدعى »شريف حجازي« 
متأثرا ب� 3 طعنات أدت الى نزيف حاد ومن ثم 
وفاته داخل مستش���فى اجلهراء بعد دقائق من 
وصوله، كما أصيب في ذات املشاجرة 3 وافدين 
آخرين منهم والد القاتل وصديقا املجني عليه.

وقامت وزارة الداخلية ممثلة في قطاع األمن 
والعمليات بنشر عدد من رجال األمن في محيط 
املستشفى وكذلك في موقع جرمية القتل، فيما 
أكد مصدر أمني ان سبب املشاجرة وجرمية القتل 

هو موقف سيارة.
ووفق مصدر أمني فإن بالغا ورد الى عمليات 
وزارة الداخلية في نحو الساعة الثانية من بعد 
منتص���ف الليل عن وقوع مش���اجرة دامية في 
العمارات االس���تثمارية شارك فيها نحو عشرة 
وافدين من اجلنسيتني السورية واملصرية، حيث 
س���ارع رجال األمن الى موق���ع البالغ يتقدمهم 
وكيل وزارة الداخلية املساعد لشؤون األمن العام 
اللواء خليل الشمالي ومدير أمن اجلهراء العميد 
محمد طنا ومساعده العميد محمد الديني والعقيد 
جاسم الغامن وقائد منطقة اجلهراء العقيد صالح 

الدعاس.
وقال املصدر األمني: ما ان وصل رجال األمن 
الى موقع املش���اجرة وحتديدا بعد 5 دقائق من 

بدء املشاجرة حتى متت مش���اهدة 4 أشخاص 
تسيل منهم الدماء، حيث مت ابالغ ادارة الطوارئ 
الطبي���ة والتي قامت بنقل املصابني األربعة الى 
مستش���فى اجلهراء وتوفي احدهم وهو القتيل 
املصري شريف، فيما تلقى بقية املصابني العالج 
ووضعوا حتت الرقابة األمنية متهيدا للتحقيق 

معهم في حالة موافقة األطباء.
وأشار املصدر األمني الى ان التحقيقات حول 
اس���باب اجلرمية كشفت عن ان الوافد السوري 
شاهد سيارة الوافد املصري )القتيل( متوقفة في 
موقف اعتاد ان يوقف سيارته فيه، فقام بوضع 
سيارته خلف سيارة القتيل، وحينما أطل القتيل 
من الشرفة وشاهد ما فعله السوري نزل مطالبا 
اياه بنقل س���يارته بعيدا باعتباره ساكنا مثله، 
وتطور النقاش الى شجار، على اثره أخرج القاتل 
سكينا كان يحتفظ بها وسدد له 3 طعنات أدت 

الى سقوط القتيل غارقا في دمائه.
وأضاف املصدر: ان تطورات سريعة أعقبت 
املشاجرة حينما نزل أقارب القاتل وأقارب القتيل 
وبدأوا يتشاجرون فيما بينهم باستخدام اآلالت 

احلادة والطابوق.
وأشار املصدر الى ان رجال األمن استطاعوا وفي 
غضون ساعات معدودة توقيف القاتل وشقيقه 
الذي شارك في اجلرمية، كما جرى توقيف آخرين 
شاركوا في املشاجرة إلى جانب املصابني الذين 

وضعوا حتت التحفظ األمني.

القتيل تلقى 3 طعنات والجاني »صاحب مشاكل« ضبط بعد ساعات من جريمته

)سعود سالم(صورة للقتيل في العمرة

املصاب هاني حسن يرقد في مستشفى اجلهراء وفي االطار املصاب الثاني أبوبكر

شهود عيان تحدثوا لـ »األنباء« حول مشاجرة الموت

أبوبكر: القاتل صاحب مشاكل
»األنباء« التقت بأحد شهود الواقعة وهو 
مصاب داخل مستشفى اجلهراء ويدعى أبو 
بكر إذ قال إنه حينما ش��اهد تدافع القاتل 
وشقيقيه ووالده يضربون زميله القتيل حاول 
التدخل لفض املشاجرة باعتبار ان اسبابها 
ال ترقى الى التش��ابك باأليدي إال أنه تلقى 
هو اآلخ��ر طعنات متفرقة أدت إلى دخوله 
املستشفى. وقال ما نعرفه عن اجلاني أنه 
صاحب مشاكل وكنا نتجنبه وأسرته حتى ال 

ندخل في صدام نحن في غنى عنه.
م��ن جهة أخرى قال هاني حس��ن أحد 
أصدقاء املجني عليه ان صديقه القتيل كان 
يتمتع بس��لوك حس��ن وحريص على أن 
تربطه باجليران عالقات طيبة، مشيرا إلى 
أن القتيل شريف حجازي حضر قبل أيام 
من أداء العمرة. وأضاف صديق ل� »األنباء« 
ان��ه اخبر صديقه القتيل ب��أن العمر أمامه 
وعليه االنتظ��ار لبعض الوقت حتى يؤدي 

العمرة خصوصا انه ال يتقاضى راتبا كبيرا، 
حيث انه يعمل في مطعم إال انه اصر على 

الذهاب للعمرة.
وقال هاني حسن حول املشاجرة التي 
تطورت الى قتل انه واصدقاءه سمعوا صوت 
صراخ جعلهم يخرجون من الشرفة ليرصدوا 
مشاجرة وحينما نزلوا كانت املشاجرة قد 
تطورت الى طعنات خاصة بعد ان نزل اشقاء 

ووالد القاتل وتدخلوا في املشاجرة.
تواجد في موق��ع احلدث كل من مدير 
األمن العميد محمد طنا ومس��اعده العميد 
محمد الديني والعقيد جاسم الغنام واملقدم 
صالح الدعاس واملالزم أول عماش املطيري 
وضابط االرتباط ماج��د الصليلي ورجال 
الشرطة عيد ابوقذيلة ومسعد عاشق وسعد 
محذاف وفارس الش��مري وامين العنزي 
ومساعد حوران وحمود هديني وسعد حنيف 

الظفيري وعادل الواوان.


