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ال مزيد 
من الهراء

سكتت دول اخلليج، 
فاعتبروا صمتها ضعفا، 
صبرت حكومات اخلليج 
فظنوا خاطئني أن حلمها 

خنوع. لكن قبل أن تكتمل 
حلقة الغدر واخليانة على 

دول اخلليج باحتالل 
اليمن، حتركت اجليوش 
اخلليجية وانطلق نسور 

اجلو ليدكوا جحافل 
احلوثيني التي كادت أن 

تبتلع اليمن كله.
لسنا قليلي شر ونستطيع 

عمل الكثير في اجلارة 
التي جتاوزت كل اخلطوط 

احلمراء إلى درجة أنها 
تقوم بإرسال األسلحة 

الثقيلة إلى املوانئ اليمنية 
جهارا نهارا، بعد أن 

كانت تفعل ذلك سابقا 
في اخلفاء، هذا عمل من 
أعمال احلرب الصريحة، 

تساعد حركة مسلحة على 
ابتالع بلد مجاور لنا.

ال أحد يعرف ايران مثلنا، 
أصغر ضابط مخابرات 
خليجي لديه ملف كامل 

عنها.. بلد عبارة عن 
فسيفساء مكونة عشرات 
القوميات التي ال يجمعها 

أي عامل مشترك، قوميات 
منتشرة جغرافيا على 

امتداد تلك األرض الواسعة 
إيران.

ال نحتاج جهدا كبيرا 
لتحريك األمور داخل 
اجلارة، لكننا امتنعنا 

من باب عدم التدخل في 
شؤون الدول األخرى، 

لكن عندما تصل النيران 
إلى أبوابنا، فكل األمور 

واردة وكل القفازات 
ستخلع.

اليمن ليس سورية وال 
العراق، اليمن هو امتداد 

لدول اخلليج وحدوده 
تتداخل مع اجلزء 

اجلنوبي للمملكة العربية 
السعودية، وهناك نفس 

القبائل بل نفس العائالت 
تعيش على طرفي احلدود 
اليمنية ـ السعودية، لذلك 

فاليمن خط أحمر لدول 
اخلليج واجتياحه بهذه 

الطريقة الوحشية لن مير 
مرور الكرام.

وما قامت به حكومات 
اخلليج فجر أمس يحظى 
بدعم وقبول كبير من كل 
شعوبها.. واملطلوب حاليا 
االصطفاف حول قياداتنا 

وحكوماتنا والوقوف صفا 
واحدا. ال مجال لالختالف 

وال التباين، السكني 
قاربت العظم، والنيران 

وصلت حدودنا والوحوش 
اإلقليمية كشرت عن 
أنيابها وجتاوزت كل 

األعراف الديبلوماسية 
والدولية بعدم التدخل في 
شؤون دول املنطقة، وآن 
األوان لوقفها عند حدها.

٭ نقطة أخيرة: كل 
الدعم واملساندة لقيادتنا 

السياسية في قرارها 
احلكيم والشجاع 

باملشاركة في اجلهد 
اخلليجي إلعادة األمور 
إلى نصابها في اليمن، 
شكرا صاحب السمو.. 

شكرا قادة دول 
»التعاون«.

almutairiadel@hotmail.com

kalematent@gmail.com

an9ar@live.com

في الصميم

عادل عبداهلل المطيري

هيا علي الفهد 

حمدة فزاع العنزي

لم يكن أحد يتصور أن يخذل اخلليجيون 
حليفهم الرئيس اليمني الشرعي املنتخب 
الذي ألح عليهم بطلب التدخل العسكري، 
فاجلميع كان يترقب رد الفعل اخلليجي.

األحداث في اليمن كانت متسارعة بوتيرتها 
السياسية والعسكرية، فاحلوثيون 

مصرون على التهام كل اليمن ويتقدمون 
بسرعة إلى مدينة عدن والقصر الرئاسي 

فيها، متجاهلني كل النداءات احمللية 
والدولية لوقف القتال والذهاب إلى طاولة 

احلوار.
يبدو أن جميع أطراف األزمة اليمنية 

في الداخل واخلارج تدرك أهمية الزمان 
واملكان، لذلك يزحف احلوثيون بكل سرعة 
إلى عدن إلنهاء الصراع ملصلحتهم، بينما 

يعمل اخلليجيون بكل ما أوتوا من قوة 
ملنع سقوط باقي مدن اجلنوب وهذا ما 

اضطرهم إلى التحرك لدعم الشرعية 
اليمنية مجبرين ال مخيرين.

لم يكن يحتاج الرئيس اليمني الشرعي 
وحكومته إال إلى »إبداء رغبته« في طلب 
املساعدة الدولية أو العربية، »فقط طلب« 

وليس إصدار قرار كما يظن البعض.

فحق الدفاع املشروع وفق املادة 51 من 
ميثاق األمم املتحدة ال يتطلب اجتماعا أو 

قرارا.
روسيا والغرب دخلوا إلى طرفي أوكرانيا 
بناء على طلب حكوماتهم ووفق ذلك احلق 

املشروع بالدفاع عن النفس، وكذلك احلملة 
الدولية على داعش في العراق وسورية 

تتم وفق ذلك املبدأ الدولي ومن دون قرار 
أممي بل بطلب من احلكومة العراقية.

احلوثيون ليسوا ثوارا سلميني بل هم 
عصابات مسلحة متارس اإلرهاب على 

اليمنيني وحتتل مؤسسات الدولة وحتاول 
إلغاء الشرعية اليمنية املتمثلة في الرئيس 

عبدربه منصور هادي املنتخب بأغلبية 
ساحقة من الشعب اليمني وبإشراف دولي 

على تلك االنتخابات.
القاعدة واحلوثيون وجهان لعملة واحدة 

هي اإلرهاب، الذي ال يعرف دينا أو طائفة، 
كاد اليمن كدولة ومجتمع يقع ضحية 

اإلرهاب، فاحلوثيون في الشمال والقاعدة 
في اجلنوب.

وبالطبع لن يسمح اخلليجيون لإلرهابيني 
بأن يحتلوا اليمن الذي يقع جنوب 

اجلزيرة العربية وفي مجالنا احليوي 
واإلستراتيجي.

إن تكلفة حرب اإلرهابيني في اليمن عن 
طريق دعم الشرعية اليمنية أقل من تكلفة 
احلرب معهم بعد أن يستولوا على اليمن 

ويؤسسوا دولتهم اإلرهابية.
لذلك كان القرار اخلليجي ببدء عملية 

»عاصفة احلزم« إلجبار احلوثيني على 
االنصياع للقرارات الدولية والدخول في 

طاولة احلوار اليمني في قطر.
٭ ختاما: قرار اخلليجيني ومعركتهم 
»عاصفة احلزم« حتظى بتأييد دولي 

عارم متثل بتصريحات أغلب دول العالم 
املؤيدة لها، كما أن التدخل اخلليجي يحظى 

بدعم شعبي كاسح داخل اليمن متثل 
بتصريحات أغلب القبائل اليمنية التي أبدت 

استعدادها للتحرك ضد احلوثيني حتت 
غطاء الضربات اجلوية اخلليجية.

٭ خالصة: أجبر اخلليجيون على الدخول 
في احلرب، واالضطالع بأنفسهم مبهام 
احملافظة على أمن منطقتهم واستقرارها 
ومبساعدة األشقاء العرب واملسلمني لهم 

سينجحون في مهمتهم بإذن اهلل.

مير العام تنتهي السنني
صرت مثل احللم أمي

مثل احللم كنت وصوتك في ذكرياتي 
رنني... )هياوين(

حديثك الساعي لقلبي
أليس لي منك حنني؟

كيف عتبت.. كيف مزقت في املاضي 
تصرفا

ال يليق ال يكون ال يصير ستندمني 
يأتي العيد دونك كما لو كنت لم تكوني

لم يكن لنا في املكان مجلس
لم يكن هناك عتاب وود

لم يوما تكونني
مثل احللم أنت

كيف يغدو احللم سرابا ال يبني؟
توقفي.. القلب املشتاق يرجتف حبا

يعيش خوفا يتمنى في زمن متوت فيها 
األمنيات

هل تسمعني؟
ظل املكان.. بقي املكان ملاذا ال تبقني؟
عفوا.. ليس اعتراضا ولكنه احلنني 

أشتهي جلسة حديث وللحديث بقية ال 
ينتهي

أشتهي اللقاء.. أشتهي البقاء

أنا الثكلى بعدك أنا احلزينة حلد الوجع
أنا املجروحة حلد الوجع

من يسمع؟
أحتاج وجودك فكل شيء بعدك ليس له 

وجود
هل يدرك األبناء 
هل يعي األحفاد

هل يسد كل املوجودون غيابك؟
هل تغني احلياة عن بابك؟

هل نحن موجودون؟
كيف يشعر باحلنني

من اقترب من الستني؟ 

عالم مجهول ومخفي بالنسبة الى اجلميع 
ولكنه مألوف لهم ويسبحون فيه بخيالهم 

وحياتهم التي عزلوها عن حياتنا، فصل 
واقعهم عن واقع خارجي مؤلم بالنسبة 

لهم.. التوحد ومرضى التوحد.
عالم التوحد عالم غريب للذي يسمع به، 
ولكنه كعاملنا الذي فضلنا أن نعيش فيه 

متجاوزين عن مساوئه ونرحب مبحاسنه 
ولكن هم ايضا لهم عاملهم الذي يعيشون 
فيه وتختلف درجات التكيف واالندماج 
به بحسب سوء احلالة واالنفصال التام 

او اجلزئي عن عالم احلقيقة والواقع.
مت حتديد تاريخ الثاني من ابريل من 

كل عام ملشاركة هذه الفئة من املجتمع 
والدخول معهم الى عاملهم حملاولة فهم 
لو شيء بسيط من هذا العالم املجهول 

بالنسبة للبعض.
تتعدد الفعاليات وتختلف املناسبات 

وقيام اجلماعة التطوعية »نسيم« بالعمل 

على تبني االحتفال معهم ومشاركتهم 
في يومهم تعد مبادرة جميلة، حيث 
شاركهم في احلشد لها العديد من 

املمثلني واإلعالميني اخلليجيني حمل 
معهم املسؤولية اإلعالمية وشاركهم 

بفريق عمل نشط اإلعالمي »عمار 
املختار« وتقام هذه الفعالية في 

مملكة البحرين الشقيقة في الرابع 
من ابريل وذلك للتعرف على هذا 

العالم التوحدي لألطفال وإسعادهم 
مبشاركة اآلخرين، وذلك للمساهمة 
في إشراكهم ودمجهم في املجتمع 

من خالل القيام بفعاليات ومهرجانات 
تختلف نشاطاتها ومشاركاتها، حيث 

ساهم في مثل هذه الفعاليات العديد من 
املسؤولني وستساهم الدولة مبفاجآت 
ملثل هذه الفئة من األطفال التي حتتاج 

إلى االهتمام الكبير والرعاية وكذلك 
املطالبة مبساعدة األهالي في حتمل عبء 

الصرف على االحتياجات اخلاصة بهم 
وجتهيزات األماكن التي يتواجدون بها.

فإننا هنا ايضا في دولتنا يولون فئة 
التوحد رعاية خاصة ومت توفير مركز 
اخلرافي للتوحد لالهتمام مبثل هذه 

الفئات املرضية ورعايتهم بأفضل الرعاية 
برغم تواجد العديد من احلضانات 

واملراكز اخلاصة التي تهتم مبثل هذه 
الفئة.

لذا فنحن هنا ندعو ونحشد ملثل هذه 
الفعاليات الرائعة التي مت العمل عليها 

مبختلف الوسائل التعريفية والتوعوية 
اإلعالمية لتعريف اآلخرين بهذه الفئة 
ومحاولة دمجهم والتعامل معهم كفئة 
ليست بذلك السوء العتزالهم وعزلهم.
لنشارك ونساهم وندخل عاملهم من 
أجلهم.. ومن أجل إسعادهم.. ادخل 

عاملي.. شاركني.. وأسعدني بحضوركم 
معي في يومي.. أطفال التوحد.

اخلليجيون 
واليمن.. عاصفة 
احلزم

احلنني

»ادخل عاملي«.. 
مهرجان أطفال 
التوحد

صدى األحداث

كلمات

همسات على ورق

دول اخلليج العربي واالنضمام الى معاهدة واشنطن 
للدوائر املتكاملة لسنة 1989 اخلاصة بالتصميمات 

التخطيطية »الطبوغرافيا«، يقصد بالدوائر املتكاملة 
كل منتج في صورته النهائية او الوسيطة مكون من 

وصالت او عناصر أحدها على األقل نشط بغرض أداء 
وظيفة إلكترونية، كما يقصد بتصميم »الطوبوغرافيا« 

أي ترتيب ثالثي األبعاد للوصالت والعناصر التي 
يجب ان يكون أحدها على األقل نشطا، وذلك بغرض 

التصنيع والدوائر املتكاملة هي في حقيقتها جزء 
صغير داخل األجهزة اإللكترونية ينعكس في سائر 
أنشطتها فهو عبارة عن رقاقة إلكترونية رقيقة ال 

تتجاوز مساحتها بعض ملليمترات مربعة، والواليات 
املتحدة األميركية كانت من أوليات الدول التي سنت 
تشريعا وطنيا يحمي أصحاب احلقوق واملخترعني 

العاملني في مجال اإللكترونيات، حيث أصدرت القانون 
اخلاص بحماية الدوائر املتكاملة في 8 نوفمبر 1984، 

وقد نص هذا القانون على ان لصاحب التصميم حصر 
استغالله ماديا، وال يجوز للغير استيراد او نسخ او 
بيع اي تصميم يتمتع باحلماية املنصوص عليها في 

هذا القانون إال بإذن من صاحب حق االستغالل املالي 
للتصميم، ويعطي هذا القانون أصحاب التصاميم 

األجانب احلق نفسه اذا كانت قوانني دولهم تتعامل 
باملثل، أما في أوروبا فقد صدر القانون األوروبي 

اخلاص بحماية الدوائر املتكاملة في 16 ديسمبر 1986، 
وقامت فرنسا بالتصديق على هذا القانون وإصداره 

كتشريع وطني عام في نوفمبر 1987، ان انضمام 
دول اخلليج العربي التفاقية واشنطن للدوائر املتكاملة 
متوقع في القريب العاجل، تنقيح التشريعات الوطنية 

احلامية حلقوق امللكية الفكرية في دول اخلليج العربي، 
من املعروف ان اتفاقية تريبس دخلت حيز النفاس 

في عام 1995، ولقد أعطت تلك االتفاقية جلميع الدول 
األعضاء مدة سنة واحدة حتى تقوم بتنقيح قوانينها 

الوطنية إلزالة أي تعارض بينها وبني أحكام اتفاقية 
تريبس اي انه على جميع الدول األعضاء في اتفاقية 

تريبس ان تقوم بتنقيح قوانينها الوطنية حتى تتناسب 
مع اتفاقية تريبس في موعد أقصاه األول من يناير 
عام 1996، اما فيما يخص الدول النامية ومنها دول 

مجلس التعاون لدول اخلليج العربي فقد أجازت اتفاقية 
تريبس لتلك الدول ان تقوم بتنقيح تشريعاتها الوطنية 

حتى األول من يناير عام 2000، دول اخلليج العربي 
واألحكام املتعلقة باإلجراءات التعسفية حلقوق امللكية 

الفكرية يسمح اتفاق تريبس لدول اخلليج العربي 
بصفتها أعضاء في منظمة التجارة العاملية ان تتخذ 
االحتياطات الالزمة ضد اي إجراء تعسفي من قبل 

أصحاب حقوق امللكية الفكرية، حيث جتيز املادة 40 
وكذلك املادة 8 فقرة 2 لدول اخلليج العربي، استخدام 
تشريعاتها الوطنية ملنع اي تعسف في استعمال احلق 

من جانب أصحاب حقوق امللكية الفكرية ألن هذا 
التعسف قد يؤدي الى نتائج سلبية بالنسبة للدول 

النامية هذه النتائج كما ذكرتها اتفاقية تريبس في املادة 
40 فقرة 1 وهي عرقلة نقل التكنولوجيا الى الدول 

النامية مما ينتج عنه آثار سلبية على التجار، الفقرة 
الثانية من املادة 40 من اتفاقية تريبس تصنع مبدأ 

يؤكد على أن جميع بنود اتفاقية تريبس ال متنع حق 
اي دولة وضع تشريعات وطنية متنع فيها اي إجراء 

تعسفي، وبناء عليه يجوز ألي من دول اخلليج العربي 
اتخاذ تدابير مالئمة ملنع املمارسات التعسفية فيحق 

لها مثال منع صاحب حق براءات اختراع من استغالل 
اختراعه مرة ثانية عند قيامه بالتعسف في استعمال 

حقه في املرة األولى وكذلك يجوز لدول اخلليج العربي 
رفض اي طعن تعسفي او كيدي ضد تسجيل براءة 

اختراع مما مينع اي اثر سلبي على املنافسة في 
اسواق تلك الدول، بإذن اهلل في االسبوع املقبل االحكام 

العامة املنصوص عليها في اتفاقية TRIPS واملتعلقة 
باملصلحة العليا لدول اخلليج، املصدر حماية حقوق 

.TRIPS امللكية الفكرية حسب اتفاقية

نشرت يوم أمس عن كتاب »أخبار الكويت« الذي 
احتوى على رسائل الوكيل االخباري لبريطانيا علي 

بن غلوم رضا، واليوم أشير إلى ما ذكره االستاذ 
الدكتور عبداهلل يوسف الغنيم عن تلك الرسائل بأنها 

قدمت تفاصيل لم تطلها أيادي املؤلفني املعاصرين، 
كما أنها اشتملت على مجموعة من املوضوعات التي 

سجلت األحداث احمللية والتي من شأنها ان تفيد 
الباحثني في التعرف على جوانب من صورة املجتمع 

الكويتي وأحوال املجتمعات املجاورة وقتذاك.
>>>

كتب علي بن غلوم انه )في يوم 5 يوليو 1901 وصل 
إلى الكويت أغا جعفر بن أغا عبدالنبي ونزل في بيت 

الشيخ مبارك، وفي اليوم الثالث عزم على السفر 
وحّمل لنفسه نحو 30 بوما من الصخر ألنه قد 

اشترى أرضا جديدة في البصرة ويريد تعميرها. 
وقد طلب أغا جعفر من الشيخ مبارك أن يسمح 

ملراكب العجم بحمل اخليول من ميناء الكويت فهو 
أسهل على أهل اخليل من البصرة او احملمرة وأقل 

تكلفة، ورجاه أن يوافق على ذلك حتى يخبر أهل 
اخليل الذين يأتون من الشام واملوصل وحلب وجند(.

>>>
يشير الدكتور عبداهلل الغنيم إلى أمرين اشتملت 

عليهما هذه الرسالة )أولهما مسألة تصدير الصخر 
ونقله من الكويت إلى البصرة الستخدامه في بناء 

البيوت وتعميرها، فهذه معلومة جديدة لم تكن 
معروفة من قبل، وقد كانت الصخور التي تقتلع 
من ساحل عشيرج بالكويت مادة البناء االساسية 

في بيوت الكويت. أما األمر الثاني فيتعلق بالسماح 
للسفن اإليرانية بتحميل اجلياد من الكويت وتلك 

معلومة تضاف إلى تاريخ جتارة اخليول في الكويت(
>>>

استمر اإلخباري علي بن غلوم رضا بكتابة الرسائل 
والتقارير من عام 1899 حتى العام 1904 عندما تسلم 

كابنت نوكس مهام عمله كأول معتمد بريطاني في 
الكويت.

almeshar@hotmail.com
@almeshariq8

www.salahsayer.com
@salah_sayer

عبدالمحسن المشاري

صالح الساير

دول اخلليج 
العربي وحقوق 
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يا سادة يا كرام

libraheem@hotmail.comالسايرزم
د. عادل إبراهيم اإلبراهيم

دخلت األزمة اليمنية مسارا جديدا 
بتدخل دول مجلس التعاون اخلليجي 

مبشاركة بعض الدول العربية 
واإلسالمية عسكريا لتحجيم جماعة 

احلوثي وإخضاعها للحوار مع الشرعية 
اليمنية للخروج من األزمة الداخلية 
التي يعيشها اليمن منذ فترة ليست 
بالقصيرة، والتي ألقت بظاللها على 
أمن دول مجلس التعاون خاصة مع 

التهديدات احلوثية ضد اململكة العربية 
السعودية.

وفي هذا الوقت يتطلب الشأن الداخلي 
بدول املجلس املزيد من اليقظة وأخذ 

االحتياطات الالزمة، وهذا بال شك 
ليس غائبا عن املعنيني األمنيني، وعلى 

املواطنني واملقيمني اتباع التعليمات 
األمنية والبعد عن أي أمر من شأنه 

اإلضرار باالستقرار واألمن.
وااللتفاف حول القيادة السياسية ونبذ 
اخلالفات احلزبية والطائفية والسياسية 

وحتى العائلية وطرحها جانبا في ظل 
الظروف اإلقليمية احمليطة لنكون صفا 

واحدا،
وبالطبع ال مانع من أن يكون لكل منا 

جتاه األحداث العادية وجهات نظر وآراء 
مختلفة، لكن في وقت احلرب فإن 

املصلحة العليا للدولة فوق أي اعتبار 
وتكون الكلمة واآلراء موحدة وداعمة 
للقيادة السياسية وتفويت أي فرصة 

ألي شرخ في املجتمع.

وال شك أن ما يحدث اآلن في منطقة 
اخلليج له تداعيات وهي ليست خافية مع 

استمرار العمليات العسكرية والتي قد 
تطول لبعض الوقت ولن تثني شعوب 
املنطقة عن ممارسة حياتهم الطبيعية 
بعيدا عن الهلع واخلوف وقد تكون 

الساحة مليئة بالشائعات، من هنا فإن 
عدم االكتراث بالشائعات واجب وطني 

وأيضا عدم ترديدها ألن من يحاول بثها 
يهدف إلضعاف الروح املعنوية.

واالستماع إلى البيانات الرسمية وأقولها 
إن أمن املجتمع واستقراره مسؤوليتنا 
جميعا وفي كل األوقات سلما أم حربا 

لنقف صفا واحدا مع قيادتنا بتوحد 
كلمتنا التزاما بواجبنا الوطني.

توحيد الكلمة.. 
واجب وطني

قضية ورأي


