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صالح الساير

ريم الوقيان 

حكاية اخلالة ميركل

ابن.. اإلعالم

في عاملنا الثالث )حسب املتفائلني( 
او الثالث عشر )حسب املتشائمني( 

اعتدنا على سياسات ردة الفعل 
وأقصد القرارات الرسمية املرتبكة 

التي ال تعتمد على دراسات 
واحصاءات واستشارات بل هي 
تطلع على الناس طلوع املنون، 

وكيفما اتفق، وعلى االغلب تكون 
ردة فعل على فعل ما حدث ونتج 
عنه حالة تتطلب املعاجلة السريعة 

فيكون االجتماع  الرسمي مستعجال 
)اكسبرس( حيث يولد القرار خبط 

لزق!
>>>

هذا ما يحدث في الدول النامية 
)حسب التصنيف القدمي( او الدول 
الدامية )حسب احدث التصنيفات( 

حيث يولد القرار االهوج اليوم قبل 
ان يولد نقيضه في الغد، واحيانا في 

آخر النهار، النقاذ ما ميكن انقاذه، 
بعد ان يتأكد السيد املسؤول ان 
القرار الرشيد الذي حمل شرف 
امضائه الكرمي تسبب في العديد 

من املصائب، وعلى املتضرر اللجوء 
الى اقرب جدار ليضرب رأسه فيه 

والقيام مبمارسة رياضة »التناطح« 
العكسي.

>>>
نحن نفهم عاملنا املتخلف وتخبط 

قراراته، بيد ان ما يصعب فهمه قرار 
»ردة الفعل« الذي قامت باتخاذه 

مستشارة املانيا »اخلالة« ميركل التي 
قررت وحدها فتح حدود بالدها امام 
تدفق الالجئني على نحو مستعجل لم 
يأخذ باحلسبان املشاكل اللوجستية 

او االمنية قبل ان تتراجع اخلالة 
ميركل عن قرارها االهوج وتنشر 
االسالك الشائكة على حدود املانيا 
بعد ان تعرضت النتقادات عنيفة 
بأنها قامت بذلك »دون استشارة 

شركائها وجيرانها ودون اي اكتراث 
للعواقب«.

أستغرب من املسؤولني، في الوزارات 
والهيئات عندها وظائف قيادية شاغرة 

وخبرات طويلة في مجال عملها 
تشتغل بجد وإخالص وطموحها 

الوصول إلى الكرسي، وفجأة وبدون 
مقدمات يأتي التعيني في هذه الوظائف 
القيادية من خارج الوزارة » الدخالء« 

وبالرجوع إلى السيرة الذاتية لهذا 
القيادي الدخيل جنده ال ميلك أدنى رز 
مقومات الوظيفة وال خبرة من هم في 
الوزارة والهيئات ولكن لألسف عنزة 

الفريج حتب التيس الغريب.
>>>

ملست اإلجناز واالزدهار ومستوى 
التطور الكبير احلالي في إذاعة الكويت 
ما أعادني إلى ذكريات الغزو والتحرير 

عندما كانت تبث روح احلماس 
والصمود للكويتني، والتي عالقة في 
أذهاننا إلى يومنا هذا، ولكن مرضت 
اإلذاعة وأصابها الوهن بعد انتشار 
الفضائيات ولم تعد لها القدرة على 
املنافسة ولم نعد نسمع لها كما كنا 

في السابق، ولكن بعد البحث عن هذا 
التغيير الكبير اكتشفت أن من يقود 
هذه املنظومة اإلعالمية الكبيرة هو 

ابن اإلعالم الشيخ فهد املبارك الصباح 
وكيل اإلعالم لشؤون اإلذاعة. 

>>>
الشيخ فهد املبارك الصباح من 
الكفاءات الوطنية التي خدمت 

التلفزيون واإلعالم الكويتي على مدى 
سنوات طويلة تدرج خاللها من مدير 
عام القنوات في تلفزيون الكويت إلى 
وكيل اإلعالم لشؤون اإلذاعة وحقق 

معها الكثير من اإلجناز والتطور 
منذ تسلمها وينسب إليه هذا النجاح 

امللموس الذي أعاد لإلذاعة مكانتها 
السابقة. 

٭ من الفرية: أي إجناز وتطور في 
املؤسسات يعود البن الوزارة أو الهيئة 

وذلك لوالئه لعمله وحبه لبيته الثاني 
الذي افني حياته فيه، والدخالء لن 

يكونوا بنفس املكانة »وأهل مكة ادرى 
بشعابها«.

Alhosam1969@yahoo.com

السايرزم

رمييات

نجاة ناصر الحجي

حسام الدين سعدون

ال شك ان املنطقة العربية في اخلليج 
العربي وبحر العرب تنبثق من بوتقة 

واحدة، قوامها التآزر والتالحم والتوافق، 
وهي كاجلسد الواحد اذا اشتكى منه 
عضو هبّت له سائر االعضاء تسانده 

وتعاضده، وتداعت بالسهر واحلمى الى 
ان تستقيم حياته ويستتب شأنه.

وقد جتلى هذا بوضوح في قيام مجلس 
التعاون اخلليجي عام 1990 ابان الغزو 

الصدامي لدولة الكويت، اذ يعتبر منوذجا 
حيا تسير على نهجه في توافق واقتداء 

اي كتلة من دول عربية او اجنبية شرقية 
او غربية اذا وقعت احداها في ازمة او 

شائكة.
أضحى العالم اآلن يتعرض ملوجة ممقوتة 
من فعل جبان اخذ في التفشي واالنتشار 

هنا وهناك حتى ان الدول والشعوب 
شدت من ازرها وتعاضدت فيما بينها 

ملواجهة خطر ارهاب جبان ناجم عن 
التطرف املذموم الذي تخطط له فئات 

ضالة كاذبة االواصر ومسمومة القلوب 
تقوم بالتقتيل الفتاك والتجرمي اآلثم 
وتدمير املقاصد املقدسة واحلساسة 
والتي قام بها شباب ينتمون الى ما 

يسمى بتنظيم داعش، وهم الشباب الذين 
يعيثون فسادا وقتال في االرواح البريئة 

وتدميرا للمنشآت دون هوادة ودون وجه 
حق.

ولعل قادة دول العالم اجمع على ادراك 
تام بخطورة الوضع الراهن في العالم 
السيما ان االرهاب ال يفرق بني دولة 
واخرى أو مرفق ومنشأة مما يبعث 

على االسى واحلزن ويستدعي احليطة 
واليقظة.

وكانت دعوة الرئيس االميركي براك 
اوباما لقادة دول مجلس التعاون 

اخلليجي لالجتماع في كامب ديڤيد في 
مايو املاضي دليال واضحا على وجوب 

التخطيط لقمع االرهاب بكل امناطه 
لتعيش الشعوب في امان واستقرار.

ولم يدع الرئيس األميركي القادة 
اخلليجيني لالجتماع به من فراغ، 

حيث تبني فيما جرى بعده في الكويت 
والسعودية انه كان داعيا لتوخي احلذر 

من وقوع عمليات ارهاب قبيح في مسجد 
االمام الصادق بالكويت ومسجد ابها 

بالسعودية وسقوط انفس بريئة بني قتيل 
وجريح.

نعم اننا نحب بلداننا اخلليجية ونقصد 
مرافقها املقدسة الداء الفرائض والشعائر 

ولكن اجلميع منا يرغب ان يؤديها في 
امان واستقرار.

ولعل االمل املرتقب اآلن ان يتم توخي 
احلذر وتبني اليقظة وأن نصبح زمرة 
واحدة متكاتفة متآزرة لنكافح االرهاب 
القبيح من خالل مؤسسات ورجال امن 

هم اقرب ما يكون الى طمأنة القلوب 
احملبة لالوطان الدالقة الى العبادات 

ودعوات الرحمن لكل ما فيه خير وامان، 
حيث يكون تكاتفنا جميعا خلف قيادتنا 
احلكيمة وحكومتنا الرشيدة من خالل 

العمل الفاعل والناجز نتوجه في خضمه 
الى اعمالنا ونحن ننعم بالراحة والهدوء 

ألن قيادتنا احلكيمة تعمل بدأب وبال 
هوادة على كبح جماح هذا االرهاب 

االسود والقضاء عليه بفضل سواعد 
رجال االمن الذين اثبتوا كفاءة منقطعة 

النظير وفي سرعة قياسية بالكشف عن 
اولئك اجلناة واإليقاع بخالياهم النائمة، 

فكل التحية لقيادتنا احلكيمة ولرجال 
االمن على اجلهود اجلبارة التي تبذل 

ولعملهم على ضمان امننا وراحتنا.

إن الناظر إلى الصراعات على اختالف مستوياتها 
وأيديولوجياتها يجد أنها سبب ما نعانيه ويعانيه العالم كله من 

شرقه إلى غربه ومن شماله إلى جنوبه.
هذه الصراعات تفتك بالبشر والبشرية جميعا بل تكاد تفتك 
باألرض ومن عليها وما عليها إن لم نوقف هذه الصراعات 

ونعمل العقل الذي هو أساس تكرمي اإلنسان قال تعالى: )ولقد 
كرمنا بني آدم..(، لذلك أدعو جميع املخلصني في كل أرجاء 

العالم وفي كل بقعة من بقاع هذه املعمورة إلى التوقف والتبصر 
فيما آل إليه حال البشرية كلها وحال كوكبنا الذي سخره لنا 

املولى ـ عز وجل ـ من خراب ودمار وقتل وتشريد وإراقة دماء 
حتى نكاد ـ أو كدنا ـ نألف القتل والتشريد واخلراب والدمار 

لدرجة تفوق خيال ذوي العقل الراجح والقلب السليم!
ومما يشعر اإلنسان ـ وأقصد باإلنسان هنا  صاحب الفطرة 

السليمة والشخصية السويةـ باحلزن والهم والغم والبؤس 
والشقاء واإلحباط أحيانا.. وكل األمراض على اختالفها وبكل 

درجاتها أن من يفترض فيه اإلنسانية والرحمة والشفقة يرضى 
بذلك القتل والتشريد والدمار واخلراب في منطقة أو بقعة ما بل 

ويباركه وقد ميوله ويبرر لذلك القتل وإراقة الدماء بل ويدافع 
عن الظالم ويبرر له ويحشد لذلك بكل ما أوتي من قوة كل ذلك 

ملصلحة أو منفعة أو دفاع عن عصبية إثنية أو طائفة.. فلماذا 
كل هذا القتل والتشريد واخلراب والدمار؟! وملصلحة من كل 

هذا اخلراب والفناء ألستم بشرا؟! وأليس املقتول بشرا؟!
وصدق شاعرنا إبراهيم احلضراني عندما قال:

تعد النار يا إنسان والصاروخ والذرة
وتذكر من طوته احلرب باحلسرة والعبرة

وما ترضى بها دعوى وما نرضى بها فكرة
لقد أخطأت فلتبك على أخطائك املرة

على الشر على احلقد على الغش على األثرة

لقد ناداك أن تصحو صوت السلم يا إنسان
وحسب الناس ما ذاقوا من الصاروخ والنيران

فهيا ننزع الشر وهيا نحطم الطغيان
وتبحث في ثناياك عن اخلير عن اإلميان

عن الرحمة توليها عن الصفح عن الغفران
فأين أنتم يا عقالء العالم على اختالف لغاتكم وأجناسكم 

ودياناتكم؟! أين أنتم من كل هذه اجلرائم ومن إراقة الدماء؟! 
ومن كل هذا اإلفساد ومن القتل والتشريد؟!

قال تعالى: )أليس منكم رجل رشيد(؟!
وقال الشافعي:

وليس الذئب يأكل حلم ذئب... ويأكل بعضنا بعضاً عيانا!
يجب أن تكون لنا جميعا وقفة من كل هذه اجلرائم وخاصة 

القتل وإراقة الدماء أيا كانت وأينما كانت وأيا كان أصحابها أو 
ديانتهم ألن القتل وإراقة الدماء هو أكبر إفساد في األرض.

ومن العجيب أن من يفترض فيهم احملافظة على الدماء واألرواح 
ألنهم هم القادة جتدهم هم من يقتلون الشعوب والعزل والنساء 

واألطفال في كل مكان إما جتبرا وظلما وإما ألنهم يطالبون 
هؤالء القادة بحقوقهم وغالبا ما يكون رد هؤالء الظلمة.. إما أن 

نحكمكم وإما أن نقتلكم كما يحدث في سورية وغيرها من بقاع 
العالم فواعجباه!

قال تعالى: )ومن الناس من يعجبك قوله في احلياة الدنيا 
ويشهد اهلل على ما في قلبه وهو ألد اخلصام وإذا تولى سعى 

في األرض ليفسد فيها ويهلك احلرث والنسل واهلل ال يحب 
الفساد(.

فيا عقالء العالم أوقفوا القتل والدمار واخلراب بكل الطرق وفي 
كل مكان.

حينها تكن لكم قيمة وتكونوا قد أديتم ما عليكم.
#نداء_اإلنسانية_كفاية_دم_ملاذا_تقتلني_فأنا_أخوك؟!

األمن 
املرغوب

خاطرة

ماذا يحدث في وطني في فترة عصيبة وهو بأمّس احلاجة 
إلى أبنائه؟!

هذا السؤال يطرح نفسه على ذهني بقوة خاصة وأنا أتابع 
الفوضى الفكرية املبنية على تشجيع أعمى لطرف متعصب 

وبغض أعمى لطرف آخر كلها جاءت نتيجة انتماءات 
طائفية وعرقية مما جعلت هؤالء املتهورين يركنون الوطن 

على جنب بال مباالة بسبب خطاب الكراهية الذي بانت 
قرونه الشريرة في اآلونة األخيرة والذي ترعرع منذ 

سنوات حتت مرأى اجلميع وكان الصمت احلكومي املريب 
سيد املوقف املخجل جتاه تلك التجاوزات اخلطيرة. 

الظروف الراهنة واحلالة الطائفية التي متر بها املنطقة ال 
شك أنها سيئة وكارثية ولكن من محاسنها غير احملببة 
لألسف انها كشفت اخللل احلقيقي واحلالة املعقدة في 
مجتمعاتنا التي كشفت حقيقة البعض خاصة أصحاب 

الوجهني من الذين يسعون إلى إقصاء فئة ملجرد كراهية 
وأحقاد طائفية، وهذا اصبح مكشوفا السيما في املواقف 

التي حتتكمها قضايا تتعلق بفئة معينة دون أخرى، 
ولألسف ما الحظته أن هؤالء املرضى بالطائفية من كال 
اجلبهتني جميعهم يتشابهون في ضعف والئهم للوطن، 

واألخطر منهم هو من يعتبرونه رمزا ومن ميلك او يتبعه 
كثيرون نتيجة عواطف وتعصبات خطيرة يحملونها في 

قلوبهم التي تكاد ان تنفجر بأي حلظة نتيجة هذا االحتقان 
الطائفي.

واذا راقبنا ساحة تويتر الذي بات يحمل رأيا عاما نتيجة 
ظروف فرضت حالتها، سنشاهد كارثة وطنية تكمن 

في أصحاب فنت في الليل والنهار ميلؤون ساحة تويتر 
بتغريدات طائفية حتمل نفسا فتنويا وكأن األمر مدبر 
لتحطيم اجلبهة الداخلية، وهؤالء ما زالوا خطرا على 

أمن واستقرار الوطن ما دامت اجلهات األمنية تركتهم 
يسرحون وميرحون بأفكار فتنوية دون ادنى حتذير 

وال حزم معهم منذ بداية حتركهم، لالسف تشويه اللوحة 
الوطنية باتت ترسم بريشة طائفية قذرة، ووسيلة االنتقام 

بدأت تتجاوز أفرادا وأصبحت متس فئات في املجتمع 
دون ادنى رادع ملن يضرب الوحدة الوطنية بشكل علني 
وصريح، وكأن األمر غير مهم وليس من األولوية ضبط 

هؤالء ذيول الشيطان. 
املنطقة والبلد حتديدا مير بظروف استثنائية دبرها 
شياطني من اخلارج والداخل لضرب امن واستقرار 

الكويت، ولكن حكمة صاحب السمو كانت لهم باملرصاد 
وأفشلت مخططاتهم القذرة، وأهم مخطط اصبح واضحا 
لهم هو ضرب الوحدة الوطنية وهز كيان اجلبهة الداخلية 
من خالل مأجورين حتى يسهل تسلقهم وتتحقق مآربهم 

اخلبيثة.
نكرر هذا القول.. يا أبناء الكويت وطنكم بأمّس احلاجة 

لكم، فاحذروا بلع الطعم ملخطط خبيث يحاك بدقة لضرب 
وحدتنا، بتوحدكم خلف راية سمو األمير سيكون الوطن 

في مأمن، أما اذا سرمت وراء اخلبثاء من أصحاب الفنت 
فتأكدوا ان الكل سيخسر وستكون العواقب وخيمة. 

بعد قطيعة دامت 25 عاما قامت دولة قطر بتعيني سفير 
جديد لها في العراق بعد خلو السفارة القطرية من أي 

سفير منذ حرب حترير الكويت. 
العالقات القطرية- العراقية ليست بأفضل حاالتها 

خصوصا بعد احلملة الشرسة على قطر في الصحافة 
واإلعالم العراقي املوالي للحكومة، وبعد استضافة قطر 
مؤمترا للمعارضة العراقية الذي هاجمته بغداد ووصفته 

بأنه مؤمتر لدعم اإلرهاب على حد زعم احلكومة العراقية 
املوالية لطهران. 

وتأتي اخلطوة القطرية بتعيني سفير لها في العراق بعد 
أن استدعت احلكومة العراقية سفيرها في قطر للتشاور 

واحتجاجا على املؤمتر املقام في الدوحة، الذي حضرته 
وجوه سياسية وبرملانية فاعلة في املشهد السياسي 

العراقي كما حضره رئيس البرملان العراقي، علما بأن 
املؤمتر كان يدعو لدعم العملية السياسية واملصاحلة 

الوطنية واحترام سيادة العراق ووحدة أراضيه. 
وما اختيار احلكومة القطرية للسياسي الداهية زايد 

اخليارين سفيرا لها في العراق إال مؤشر على الرغبة 
القطرية في حتسني العالقات مع بغداد ومد جسور 

التواصل من جديد. 
لقد مثّل السفير زايد اخليارين دولة قطر في أكثر املناطق 
سخونة وتوترا من حيث العالقات القطرية مع الدول التي 

عني فيها سفيرا لقطر، فقد مثل قطر في سورية إبان 
بدايات الثورات العربية واستطاع ان يحافظ على جميع 

املصالح واالستثمارات القطرية في سورية وكان آخر 
السفراء اخلليجيني خروجا من سورية بعد أن أدار مهماته 
بحكمة واقتدار، حتى انه كان ميثل جميع الدول اخلليجية 
التي سحبت سفراءها من سورية، ولم يخرج من سورية 

حتى خرج آخر قطري وخليجي من سورية. 
وليس بعيدا من سورية عني اخليارين مرة أخرى في 

األردن التي كانت العالقة معها شبه مقطوعة، وكانت بينهما 
حرب إعالمية مستعرة، استطاع اخليارين في أول شهرين 

من توليه املنصب أن يوقف احلمالت اإلعالمية املضادة 
لقطر في األردن، ولم ميض أقل من سنة حتى أصبحت 

العالقات بني البلدين تعد من أفضل العالقات العربية، 
بل أصبحت قطر الدولة احللم لشعب األردن، وأصبحت 

الصحافة األردنية تتغنى باإلجنازات القطرية االقتصادية 
والرياضية والتنموية. 

حتى أطلق عليه لقب صديق األردن األول، وعند انتهاء 
مهمته في األردن كان في وداعه ملك األردن الذي منحه 

وسام االستقالل من الدرجة األولى، وأفردت له الصحافة 
األردنية مساحات كبيره تتغنى بإجنازاته وعالقته الطيبة 
في األردن. ومن جديد السفير اخليارين في اشد املناطق 
سخونة وخطورة، الوجهة هذه املرة بغداد، وسوف ينجح 

اخليارين مرة أخرى بسبب ما يحمله من حنكة وخبرة 
سياسية ومعرفة جيدة بإدارة العالقات املتوترة، حتى 

أصبح رجل املهمات الصعبة في السياسة القطرية. 
جناح القيادة القطرية وتفوقها على جميع األصعدة يأتي 

من إميانها املطلق ومعرفتها التامة بقدرات القطريني 
وتوظيفها في أماكنها الصحيحة، وضع الرجل املناسب في 

املكان املناسب. 

hassankuw@hotmail.com

Dm.alhajri@hotmail.com
@dmalhajri

حسن الهداد

دخيل الهاجري

أشرار ومآربهم 
اخلبيثة!

السفير 
زايد اخليارين

شرارة قلم

أسس

waha2waha@hotmail.com
ذعار الرشيدي

رحم اهلل العم فالح احلجرف، رحمة 
واسعة وأسكنه فسيح جناته، رغم 
علمي بتأخري بتأبني العم واجلار 

والوجيه والسياسي املخضرم فالح 
احلجرف، إال ان اثره ومآثره ال تتقيد 

ال بزمان وال مكان.
>>>

العم الراحل عرف بني األوساط 
السياسية باسم »العضو فالح« وسبب 

هذا اللقب الذي عرف به في الكويت 
كلها وليس في اجلهراء فقط انه 

ترشح لست مرات على التوالي وجنح 
بها في الوصول الى البرملان قبل ان 
يعتزل العمل السياسي متاما، ولكن 

ورغم اعتزاله العمل السياسي إال 
انه لم يعتزل عمل وساطة اخلير ملن 
يعرف وملن ال يعرف واعتقد ان أهل 
اجلهراء حتى اليوم ولسنوات قادمة 

سيتذكرون مواقفه اخليرة.
مآثره باخلير غير املعروفة اكثر بكثير 

مما هو معروف عنه، ذلك انه رحمه 
اهلل كان يسعى في قضاء حوائج 
اآلخرين بأعلى درجات الكتمان.

اسألوا اجلهراء عنه، وسيخبرونكم، 
، ولو نطقت اجلهراء ألخبرتكم انه 
أفضل من مثلها عبر ست دورات 

برملانية، كان جهراويا حتى النخاع، 
كانت اجلهراء حزبه وتكتله السياسي، 

وقبلها كان كويتيا خالصا.
>>>

مواقفه السياسية لو حسبناها لوجدنا 
انها تنطلق من قاعدتني رئيسيتني االولى 
مصلحة الوطن والثانية مصلحة املواطن، 

وعدا ذلك لم تكن له اي أجندات اخرى.
العضو فالح علم من أعالم الدميوقراطية 

في الكويت، رحل بذكرى طيبة يعرفها 
اجلميع.

وبينما انا اكتب مقالتي في رثاء العم فالح 
احلجرف أرسل لي أستاذي ومعلمي 

الشاعر عبدالغني احلداد قصيدة رثاء في 
العم احلجرف وأنشرها كما وصلتني منه 

ونصها التالي:
مضى رجل احملبة والوئام

فالح.... إنه خير الكرام

تفرد باملكارم واملزايا
ويدعو للمحبة والسالم

نقي الروح يسعى بالعطايا
بدرب اخلير من قوم كرام

له االفضال ال حتصى وبثني
عليه الناس في اعلى مقام

ومن شهدت له األخيار يحظى
برضوان... وجنات السالم

وال انسى وداعك في احتفاء
وفي عينيك برق من غمام

وكان وداعنا من غير لقيا
وصمت القبر يغني عن كالم

تغمدك االله بكل نعمى 
وعم ثراك بالنعم العظام

٭ توضيح الواضح: ملن ال يعرف األستاذ 
الشاعر عبدالغني احلداد، هو مدرس 

لغة عربية شارفت سنوات عمره 
اآلن على السبعني وغادر الكويت 

عام 2006 الى سورية، له أكثر من 
13 مشاركة في مناهج اللغة العربية 
التزال تدرس الى اليوم، وعمل في 
التعليم مدرسا وموجها ألكثر من 

ربع قرن في الكويت، اآلن هو غير 
قادر على دخول الكويت ولو بڤيزا 

زيارة، األمر ال يحتاج سوى الى قرار 
لرجل خدم وعاش في هذه البلد اكثر 

من نصف عمره وخدمها وقدم لها 
الكثير وتتلمذ على يديه عدد كبير من 

الكويتيني.
٭ توضيح األوضح: لو نطقت اجلهراء 

لقالت ان الراحل فالح احلجرف من 
خيرة من أجنبت، وانه كان بارا بها 

حتى آخر يوم من حياته.

العضو فالح.. 
وروح اجلهراء
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رسالة إلى عقالء 
العالم

بوضوح


