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فاطمة العسيلي

اذا كان هنــاك من تعريف للواجهة »األمنية اإلنســانية« 
فحتما ستنطبق متاما على بكامل تعريفها على الفريق املتقاعد 

إبراهيم الطراح.
> > >

الفريق الطراح الذي تدرج باملراتب العسكرية واملناصب 
طوال اكثر من ثالثني عاما استطاع بشخصيته ان يترك بصمة 
ال تنسى في كل مكان تبوأه، من رئيس قسم إلى مساعد مدير 
الى مدير وحتى مدير عام وصوال إلى وكيل مســاعد لألمن 
العام في وزارة الداخلية، وهو من القالئل الذين أضافوا الى 
املنصب ولم يضف لهم املنصب شيئا، وهي شهادة أسجلها 
في مقالي هذا كوني عاصرت الرجل بصفتي رئيسا للقسم 
األمني ثم صحافيا وكاتبا، فقد متكن الرجل، من خالل عدد 
كبير من التغطيات التي قمــت بها ألحداث أمنية كان بطلها 
الطراح، أن يثبت أنه من القالئل الذين يجمعون احلس األمني 

السليم باحلس اإلنساني بأبعاده الكاملة.
> > >

أتذكر جيدا انه كان مدير أمــن اجلهراء إبان اعتصامات 
اإلخوة »البدون« في تيماء وأعتقد أن الڤيدوهات التي سجلت 
له ومتواجدة على اليوتيوب تثبت أنه كان يتمتع بحس أمني 
إنساني راق جدا، عندما تعامل بشخصه في تلك التظاهرات 
كقائد أمني بالشــيء الكثير من احلنكة األمنية التي انتهت 
معها أغلب تلك التظاهرات سلميا دون اعتقاالت او تشنجات 

من أي طرف.
> > >

الفريق املتقاعد إبراهيم الطراح قامة أمنية خاصة، يعرف 
جيدا كيف يدمج بني حق التظاهــر والتعامل األمني مع أي 
تظاهرة أو اعتصام أو مســيرة سواء كانت مرخصة أو غير 
مرخصة، وكان بالنســبة لنا كصحافيــني عندما ننقل خبر 
تعامــل الداخلية مع اي اعتصام او تظاهرة نعرف جيدا أننا 
سنذكر اخلبر بأنه مت فض التظاهرة سلميا، ألن الطراح كان 
واجهة كويتية مشرفة للتعامل مع أي تظاهرة، فال عنف وال 
قنابل دخان وال حالة اعتقال واحدة، وكنا نفاخر بأدائه أمام 
زمالئنا من الصحافة األجنبية من أن لدينا من القيادات األمنية 
من يتعامل مع التظاهرات واالعتصامات كما يتعامل الطراح.

> > >
الفكر الذي يتعامل به الطراح والطريقة التي يتحدث بها 
مع املتظاهرين وإدارته األمنية لفض أي تظاهرة، أعتقد أنها 
أســلوب أمني كويتي خالص »واختراع خاص بنا« يجب أن 
يدرس وأن يعمم ضمن األساليب األمنية للتعامل مع أي اعتصام 
أو إضراب، هنا ال أطلب مثال أن يعني الطراح مستشارا أمنيا 
وهو يستحق، ولكن على األقل االستعانة بخبراته للتدريس 
مثال في كلية ســعد العبداهلل األمنية، فأعتقد أنه ميتلك من 
املؤهــالت واخلبرات والقدرة ما يؤهله ألن يلقي محاضرات 
فــي الكلية األمنية في هذا املجال أو على األقل أيضا أن يتم 

استخدام أسلوبه كمنهج يحتذى بهذا املجال.
> > >

توضيح الواضح: أعلم أن نائــب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الداخلية الشيخ خالد اجلراح يحرص على االستعانة باخلبرات 
األمنيــة في جميع املجاالت فيما يتعلــق باجلوانب األمنية، 
لذا ادعوه فقط للنظر في أن يجعل من العســكريني األمنني 
املتقاعدين رافدا استشــاريا للوزارة أو لكلية سعد العبداهلل 

للعلوم األمنية فخبراتهم ال تقدر بثمن.

في التاسع عشــر من يونيو 1961 وّقع املغفور له الشيخ 
عبداهلل السالم الصباح، رحمه اهلل تعالى، اتفاقية إلغاء احلماية 

البريطانية والتي وقعت في عام 1899.
ومنذ التاسع عشر من يونيو 1961 انتهجت الكويت بناء 
الدولة احلديثة ومن أولى هذه اخلطوات هو طلب سمو الشيخ 
عبداهلل السالم، رحمه اهلل، إقرار دستور للبالد، يكون الدستور 
نابعا من الشعب، وتقرر عمل انتخابات الختيار ممثلني من 
الشعب يصيغون الدستور الدائم للكويت وانتخاب املجلس 
التأسيسي وذلك إلقامة نظام دميوقراطي وإقرار الدستور. 
واستمرت الكويت في بناء الدولة احلديثة ومن أسس بناء 
الدولة هو العمل علــى رفاهية املواطن الكويتي، فقد ضمن 
الدســتور وبرغبة من أمير البالد الراحل الســكن والتعليم 

والعالج وحرية إبداء الرأي.
ولم تنس الكويت انتماءها العربي واإلســالمي فأنشأت 
الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية وهو صندوق مالي 
كويتي تأسس في 31 ديسمبر 1961 لتوفير وإدارة املساعدات 
املالية والتقنية للدول النامية وهي مؤسسة مساعدات واألولى 

من نوعها لكونها منشأة من قبل دولة نامية.
وقد أتى ذلك كرسالة من الشعب الكويتي تقول إنه بالرغم 
من أننا على موجة التغيير إال أننا لن ننسى أصدقاءنا احملتاجني، 
وبــرزت الروح القومية للكويت مبنــع التعاون مع احملتلني 
الصهاينة لدولة فلسطني واحلرب على ما أطلق عليه املرسوم 
األميري اســم العصابات الصهيونية في فلسطني وشاركت 
الكويت في كل احلروب العربية وقدمت العديد من الشهداء، 
وترفض الكويت دخــول أي مواطن صهيوني إلى أراضيها 
أو التعامل بشكل مباشر أو غير مباشر مع جميع املعامالت 

التجارية الصهيونية.
وكانت للكويت املبادرة بفكرة مجلس التعاون 1981 واجلانب 
احمللي فقد استمرت الدولة بالبناء حيث أنشأت الطرق السريعة 
واملناطق الســكنية وأنشأت املستشــفيات واصبح الشعب 
الكويتي من أكثر شــعوب العالم رفاهية بحمد اهلل ويتمتع 

الشعب الكويتي باحلرية املسؤولة.
ونظرا ملا قدمه الشيخ عبداهلل الســالم الصباح للكويت 
احلديثة فقد أبــى الكويتيون إال أن يغيروا االحتفال باليوم 
الوطني إلى يوم جلوس ســموه رحمه اهلل عرفانا لسموه ملا 

قدم للشعب الكويتي.
وفي الســادس والعشرين من فبراير 1991 خرج الشعب 
الكويتي كافة فرحا بعد التخلص من الغزو العراقي الغاشــم 
بكافة أطيافه متناســيا كل الفروقات االجتماعية والطائفية 

وكان هذا التوافق نتيجة لسبعة أشهر من القهر والعدوان.
إن الغزو حاول اللعب على وتر الطائفية ولم ينجح ورأى 
هذا الشــعب الصغير بحجمه الكبير بعطائه اخليري وقف 

وقفة رجل واحد في وجه املعتدي.

السمو  يســتثمر صاحب 
األمير الشــيخ صباح األحمد 
خطابه خــالل القمة العربية- 
األوروبية األخير في شــرم 
الشيخ، ليوجه خطابه مباشرة 
للمؤمتر - وفيهم كثر من حلفاء 
ليذكر  الكيان الصهيونــي - 
بالقضية الفلسطينية، من بني 
أمور أخرى: ».. وان بؤر التوتر 
واالحتقان في منطقتنا إمنا هي 
بســبب جتاهل هذه القضية 
وعدم الوصول إلى احلل العادل 
والشامل الذي يتطلع إليه أبناء 
الشعب الفلسطيني الشقيق بل 
وأبناء األمة العربية بأسرها..«.
وبذلك، قطعت جهيزة قول 
املتصهينني  كل خطيب مــن 
احملليــني واخلارجــني الذين 
حاولوا تلويث موقف الكويت، 
التطبيع مع  إلــى  بدعوتهــا 
إسرائيل، التي هي مصدر الشر، 
وسبب رئيسي الستغاللها زورا 

للتطرف. 
الغريــب، مع هذا  بل من 
التجاهل للعنف الدموي للقوات 
الصهيونية ضد الشعب األعزل، 
أن تنعكس اآلية فيتم تزييف 
املقاومة من األحزاب واملنظمات 
وخاصة اإلسالمية منها، والتي 
تناضل من أجل استعادة كرامتها 

وحقوقها، على أنها إرهابية!
حقاً الكويت كبيرة مبواقفها. 

ودام عزك يا كويت.

وفي داخلي ُجب مألته األحزاُن
كلما تصاعد منها واحٌد 

ظننت أنها ستفرُغ
لكنها قالت أنا ككنز قارون 

املكتنِز
كلما أصابني منها سهٌم 

تضاخم العدد
اآلن وقد تيقنت أن السعادة رزق

لم أكن لها من مقتسُم.…! 
إلهي راضية بقسمتك لي فهل 

من فرِج؟
إلهي فروحي تواقة لك 

ومقبلة على عجِل
فهل من نظرِة لطٍف تسكُن 

األلم
إلهي من لي سواك يعلم 

حاجتي ويّطلُع
على قلٍب ُعّذب بأنواع العذاِب 

املستتِر
من لي سواك يرى ُجرحي 

ويسمُعني
وفقداٌن أذاب قلبي وجفف 

داخله دمي
من لي سواك يطبب ُجرحي 

ويبدله
خيرا أسجد له شكرا وأمنتُّ
فهل من مقتدٍر غير اهلل ذو 

املنِن
فمن يُْشفي العليَل اال خالُق العلِل
يا جميال أرى بعينه كل جميل
يا طبيبا يعلم اجلراح دون دليل
يا رازق الطائر في ُعّشه دون 

سبيل
يا مسير الكون دون ورقة 

وقلم وقنديل
يا رافع السماء دون عمد 

وأساطني
اهد قلبي بنوِرك إلى سبيل 

احلق املنير
أنبت داخلي رضا مبا قّسمت 

دون عديل
واهد إلي روحي وأسكنها 

قلب القنديل
الذي أنار الدنيا عدال وحقا 

وأشعل الفتيل
بيد حبيبك املصطفى احملب 

الشافع األصيل
الهي تُقُت شوقا لعشق في 

ثناك
فهال شفيت شوقي وعجلت 

اللقاء
بل الرفيق األعلى قالها احلبيب 

ورابعة أضناها الشوق 
فناداها املجيب

ارتضينا احلكم أم ال، لكنه في النهاية 
يعبر عن القضاء العادل أمال من جميع 
املدانني بأي جرمية خاصة في قضية 
اقتحام املجلس ليأخذوا العبرة من 
تصرف املواطن العنزي وتســليم 
أنفسهم للعدالة وتنفيذ احلكم والتقدم 
بالتماس لصاحب العفو سمو األمير 
حفظه اهلل والد اجلميع احلريص على 
أبنائه حتى ولو أخطأوا لعل وعسى 
العفو يعيدهم إلى جادة الصواب بعيدا 
عن املهاترات السياسية التي ال جتدي 
ليكونوا  نفعا وحفاظا على وقتهم 
بالقرب مــن أهاليهم وذويهم وهذا 
بحد ذاته ليس خطأ لكن اخلطأ هو 
املكابرة والهروب من الواقع والعيش 
بالغربة بعيدا عن وطنهم،، عودوا إلى 
وطنكم وأهليكم وأسركم بلد احملبة 

واألمان بلد األسرة الواحدة.

اهلل األعمار مختلفة والحظ حبيبتي 
أن التواجد مو بس للكويتيني معاكم 
وافدين بعــد. فأجابت: صح كالمچ 
عمتي مبدأ روان بأن جتمع كل محبي 
»الوطن«، واشلون جتمعنا عن طريق 
وسائل التواصل سواء كان عن طريق 
االنســتغرام أو تويتر أو غيرها ملا 
صرنا هذا العدد اللي أنت شــفتيه 
وأهداف احلملة هي املشاركة في أفراح 
األعياد الوطنية بطريقة إيجابية عشان 
جذي سمتها حملة وطن. فأجبتها: 
واهلل يا حبيبتي شغل مرتب ومتعوب 
عليه وفكرة وايــد حلوة بأنكن ما 
رفقنت وجمعنت وحققنت كلمة وطن. 
٭ مسك اخلتام: الوطن يجمع وال يفرق.. 
حب الوطن في األداء اإليجابي، وليس 
فيما نشاهده ونسمع عن البعض وما 
يقومون به من سلبيات في األعياد 

الوطنية حتت مسمى فرحة وطن.

جديــدة من العطاء لبلــده وأميره 
وبني أهله ليرســم مستقبله. هذه 
هي الرســالة التي يجب أن يعيها 
كل مدان هــارب وبأن الهروب من 
وجه العدالة والبعد عن األهل وقبل 
ذلك عن بلده مهما طال لن يجدي، 
والبد للعدالة أن تأخذ مجراها سواء 

للڤيديوهات أقوم باالتصال مباشرة 
بابنة أخي، رحمه اهلل، ألستفسر عن 
تلك املجموعة؟ ومن املسؤولون عنهن؟ 
فأجابت: هــي حملة وطن تطويعية 
قامــت بها روان الظاهر. فســألت 
نسرين: زين شنو أهدافكن ناني؟ 
واشــلون جمعنت أنفسكن؟ ما شاء 

النظر في إمكانية اخلضوع للعفو 
السامي وهذا ما حصل فعال للمواطن 
راشد العنزي، ليخرج من السجن 
إلى أهله في فرحة ال توصف بناء 

على تصريحاته العلنية.
العنزي  املواطن  لقد طوى  نعم 
صفحة وســيبدأ بإذن اهلل صفحة 

خالل الڤيديوهات وهن يقمن بتنظيف 
وجمع النفايات ليجعلن املكان جميال 
زاهيا مستقبال كل من أراد أن يفرح 

بفرحة وطن.
لوحة فنية مبدعة رسمت بألوان 
مبهجة جمعت تشكيالت فنية زاهية 
ما جعلنــي بعد انتهاء مشــاهدتي 

كل عام في هذا التوقيت تقريبا 
يصدر العفــو األميري عن الكثير 
من السجناء، سواء باإلفراج عنهم 
أو بتخفيــض مــدة عقوبتهم في 
قضايا محددة، وهذا شــيء معتاد 
في املناسبات الوطنية أو الدينية، لكن 
الشيء الذي يجب أن نقف عنده في 
العفو األميري هذا العام هو اإلفراج 
عن أحد املدانني بالقضية املعروفة 
بـ »اقتحام املجلس«، والذي ســلم 
نفسه امتثاال للحكم منذ البداية ولم 
يتهرب حتمال للمسؤولية واحتراما 

حلكم القضاء.
التصــرف احلميد وليس  هذا 
الهــروب من تنفيــذ األحكام هو 
باملواطنة  الوحيد لاللتزام  السبيل 
احلقة والتقــدم باعتذار والتماس 
ليتم  الســمو األمير،  إلى صاحب 

في صبيحة يوم السبت املاضي 
أرسلت لي نسرين ابنة أخي، رحمه 
اهلل، بعض »الڤيديوهات« عن طريق 
»الواتســاب« ففتحتها وإذا بي أجد 

»وطن«.
فتيات في عمر الزهور جميعهن 
يرتدين علم الكويت على شكل قلب 
تنتهــي ألوانه بكلمة وطن، انطلقت 
تلك املجموعة مــن املباركية وبدأن 
عملهن بتحية العلم ثم انطلقن بتوزيع 
التي غلفت  بعض األطعمة اخلفيفة 
بعلم الكويت وكلمة وطن على رجال 
الداخلية الذين يسهرون على راحتنا 
ويقومون بتنظيم وتسهيل املسيرات 
لكل من أراد أن يشــارك في فرحة 
األعياد الوطنية، لم يقتصر التوزيع 
على رجال األمــن فقط بل جلميع 

املتواجدين في املباركية أيضا.
بجانب هذا، شاهدت الفتيات من 
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إبراهيم الطراح.. 
وفن إدارة 

االعتصامات
waha2waha2waha@hotmail.comذعار الرشيدي

وقفة

العيد الوطني 
وعيد التحرير.. 

يوما الوفاء والوحدة
سعد النشوان

محلك سر

وطن
Nermin-alhoti@hotmail.comد.نرمني يوسف احلوطي

كل انتخابات أنها عرس دميوقراطي، 
أرى أن كل احتفاالت بيومي االستقالل 
والتحريــر عرســان األول عرس 
اســتقاللي والثاني عرس حتريري 
أو فرحــة حتريــر يجــب ان نعيد 
استحضارها كل عام بيوم حدوثها.

أنا ال أقول ان املسألة فيما أطلبه 
إجبارية، ولكن أنت كرب أسرة اذا ما 
استحضرت جزءا من مظاهر التعبير 
عن الفرحة بهذين اليومني بني ابنائك 
وأفراد أسرتك فأنت تزرع فيهم هذه 
الروح الوطنية اجلميلة اخلالصة النقية، 
فلننقلها من جيل الى جيل باحتفاليتنا 
املناسبتني عبر أي شكل من  بهاتني 

أشكال الفرح.
سلطنة حرف أخيرة: حفظ اهلل الكويت 
دار أمن ورخاء وأســبغ على أميرها 
الصحة والعافية وولي عهده األمني 
والشعب الكويتي وكل عام والكويت 

الغالية بخير. 

ممن عاصروا االحتالل والتحرير من 
يسنت هذه السنة في هاتني املناسبتني 
الكرميتني العزيزتني الغاليتني بفرحتهما 
لنا ككويتيني،  بالنســبة  وبقيمتهما 
واعتقد انه يجب على كل رب اسرة ان 
يستغل هاتني املناسبتني إلعادة زراعة 
الوطنية وحب الوطن في قلوب أبنائه.
أنا، وإن كانوا دائما يقولون عن 

حرص على زراعة ثقافة االنتماء لهذا 
الوطن املعطاء الذي نحبه ونعشــقه 

جميعا.
باألمس 26 فبراير يوم التحرير، 
واليوم الذي سبقه 25 يوم االستقالل 
كان جدولي اليــزال كما هو، وأظن 
ظنا يقينيا أنني لست وحدي بل ان 
هناك الكثيرين ممن هم في مثل سني 

منذ ســنوات وأنا أســير وفق 
منهجية بسيطة جدا لالحتفال باألعياد 
الوطنية، وهي انه كلما حل يوما 25 
و26 فبراير أقوم باصطحاب أبنائي 
في جولة ســياحية وطنية صباحية 
بهذين اليومني املباركني، بحيث يكون 
اجلدول زيارة كل األماكن التي تضم 
رمزية االستقالل والوطنية واملقاومة 
من شارع اخلليج واالحتفاالت الرسمية 
وليست املســيرات إلى متحف بيت 
القرين،  إلــى بيت  الوطنية  األعمال 
وال يكون الهدف من جولتي العائلية 
تلك السياحة أو التمتع، وإن كان ذلك 
هدفا بالدرجة األولى بالنسبة ألبنائي، 
ولكن أيضا لتعريف أبنائي من اجليل 
اجلديد ممن ولد أغلبهم بعد حترير 
البلد بتاريخ حي وملموس لوطنهم من 
جوانب عدة وطنية ومقاومة وتاريخ 
يرونه بأعينهم لالستقالل والتحرير 
واملقاومــة والصمود، وأحرص أميا 

سلطنة حرف

العرس 
االستقاللي.. 

وفرحة التحرير
gstmb123@hotmail.comطارق ماجد بورسلي

قضية ورأي

العفو السامي.. 
والعودة 

إلى الوطن!
libraheem@hotmail.comد.عادل إبراهيم اإلبراهيم

الشيخ محمد بن راشد »كفيت وفيت« 
ونقولها بقلوب صادقة ومحبة كثر 
اهلل خيرك يا سمو اإلجناز واإلبداع 

والتطور.
 أما دولة قطر الشقيقة فال ننسى 
الكبير في مشاركة كويتنا  دورها 
الغالية أفراحها من خالل تدشــني 
مشــروع »محور الشــيخ صباح 
األحمد«، الذي سيكون وفق أحدث 
خدمات الطرق السريعة في العالم. 
هذا اإلجناز الكبير يستحق منا 
اإلشادة والشــكر ملبادرة صاحب 
السمو األمير الشيخ متيم بن حمد 
الذي  الوفي  القطري  الشعب  وإلى 
عبر عن مشاركته من خالل تزيني 
العاصمة دوحة اخلير بصور أمير 

اإلنسانية واألعالم بهذه املناسبة.
 كما قامت وزارة اإلعالم القطرية 
بتخصيص برامج مباشرة من قلب 
الكويت والدوحــة تنقل أوال بأول 
البرامج املواكبة لالحتفاالت، وهذا 
ليس بغريب على أبناء متيم املجد.

أخيرا.. نقولها اهلل يدمي األفراح 
على خليجنا، ألن املصير والدم واحد 

وكل عام واجلميع بخير. 

الوطنية في املطار وامتدت إلى تزيني 
الكويت،  بعلم  الشامخ  برج خليفة 
لتصل إلى استبدال اسم مستشفى 
البراحة في منطقــة دبي العزيزة 
وتسميته مستشفى الكويت، ونقلت 
وســائل اإلعالم عن وزير الصحة 
اإلماراتــي عبدالرحمن بن محمد 
العويس، أن إعادة تسمية املستشفى 
جاءت تقديرا للدور التاريخي الذي 
قام به املستشفى منذ افتتحه سنة 
1966 من قبل املغفور له الشــيخ 
راشد بن سعيد آل مكتوم حاكم دبي، 
بحضور املغفور له الشيخ صباح 
السالم الصباح، وهنا نقول لسمو 

الكويت فرحتها بداية مع  شاركوا 
مبادرة نائب رئيس دولة اإلمارات 
ورئيس مجلس الوزراء وحاكم إمارة 
دبي سمو الشيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم، على تهنئة الكويت في عيدها 
الوطني ويوم التحرير بإجناز ليس 
بغريب على سموه متمثل في حفر 
أكبر لوحة رملية في العالم حتمل 
صورة صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد، حيث ميكن رؤيتها 
من الطائرة أبهرت كل من شاهدها، 
إلى مظاهر االحتفاالت في  إضافة 
الزوار  دبي والتي بدأت باستقبال 
الكويتيني باألعالم والورود واألغاني 

فرحة صادقة ومشاركة أخوية 
مبناسبة أعياد الكويت الوطنية من 
العربي دون استثناء  دول اخلليج 
في مناسبتي االستقالل والتحرير 

يعجز اللسان عن شكرهم. 
في السعودية استقبل الكويتيون 
باألعالم والورود، وسخرت البرامج 
التلفزيونية ملواكبة املناســبة عبر 
التلفزيون، حتــت عنوان الكويت 
والســعودية »أخوة وسند«، وهم 
بالفعل ســند، فكل الشكر خلادم 
احلرمني الشــريفني امللك سلمان 
بن عبدالعزيز وولي عهده صاحب 
الســمو امللكي األميــر محمد بن 
سلمان، وللشعب السعودي املخلص.
وكذلك احلال في سلطنة عمان 
الغالية، فقد اتشحت معظم األماكن 
فيهــا بالعلم الكويتي، وهو ما كان 
البحرين حيث  أيضا في مملكــة 
تواجدت أجــواء االحتفال في كل 
مكان، مع بث مباشر مع تلفزيون 
لنقل فعاليات االحتفاالت  الكويت 
فكل الشكر لكم يقولها لكم الشعب 

الكويتي.
جميع األشقاء في دول اخلليج 

إطاللة

رايتكم بيضاء 
يا أهل اخلليج 

ما قصرتوا
khaled-news@hotmail.comخالد العرافة


