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إضاءات طبية
في صحة العيون (٢٢)

رأي طبي

د.يوسف الظفيري 
استشاري طب وجراحة العيون

الشك أن سائل اهللا تعالى ال يخيب، فاهللا سبحانه 
وتعالى املعطي واملانع، وهو أقرب لنا من حبل الوريد، 
ولم يجعل بينك وبينه حجاب، وال غضاضة في سؤالك 
من وهبك السمع والبصر والعقل والعافية، وهو معك 

أينما كنت، يراك من حيث ال تراه.
فسؤالك اهللا ليس كمثل سؤال الناس، فهم ليسوا 
بســواء، فرمبا تكون حاجتك عند لئيم، فيردك ردا 
قبيحا فتهني نفســك وتعود مكسور اخلاطر تعض 
أصابع الندم، وتتمنى لو أنــك لم تفعل الذي فعلت، 
فكل احلاجات تقضى بأمر اهللا، فسله بخضوع ونية 

صادقة يعطك سؤلك أو يدخره لك يوم تلقاه.
وقد قال النبي ژ: املسائل كدوح (جروح وخدوش) 
يكدح بها الرجل وجهه، فمن شــاء كدح وجهه ومن 
شاء ترك، فلم ترق دم وجهك بالسؤال وتهن نفسك 
وأنت غني عن ذلك، فكرامة املرء وعزة نفســه فوق 
كل شيء، والتذلل لغير اهللا وترك سؤاله أمر مذموم 
شرعا، روى ابن عبد ربه أن أعرابيا سأل شيخا من 
بني مروان وحوله قوم جلوس فقال: أصابتنا سنة، 
ولي بضع عشــرة بنتا، فقال الشــيخ املرواني: أما 
السنة فوددت واهللا أن بينك وبني السماء صفائح من 
حديد، فيكون مســيلها مما يليني، فال تقطر عليكم، 
وأما البنات فليت اهللا أضعفهن لك أضعافا مضاعفة، 
وجعلك بينهن مقطــوع اليدين والرجلني، ليس لهن 
كاسب غيرك، فقال األعرابي: واهللا ما أدري ما أقول 
لك، ولكني أراك قبيح املنظر سيئ اخللق، ثم شتمه. 
وليس مسألة الناس مقصورة على املال وإمنا قد تكون 
لقضاء حاجة أو منفعة دنيوية، فالناس حتتاج بعضها 
البعض ومع ذلك فاحلذر مطلوب في مثل هذا األمر، 

يقول األفوه األودي:
بلوت الناس قرنا بعد قرن

فلم أر غيــر ختال وقال
وذقت مرارة األشياء طرا

السؤال أمّر من  فما طعم 
واحلق أنه لم يجد شاعر وصف ذل املسألة مثل هذا 

الشاعر وعبيد بن األبرص األسدي الذي يقول:
من يسأل الناس يحرموه

وســائل اهللا ال يخيــب
اهللا ليــس لــه شــريك

القلوب عالم ما أخفــت 
وليس معنى ذلك انقطــاع اخلير في الناس على 
اإلطالق فاخلير في أمة محمد ژ، حتى تقوم الساعة، 
وما أكثر من يحب اخلير ويفعله ويسعى إليه، ولكن 
علو الهمة ال يتحقق بسؤال الناس والقصد االستغناء 

عن اآلخرين قدر اإلمكان، ودمتم ساملني.

يفرح القلب ويغمره الرضا عندما يرى أهل الصالح 
بني أروقة احلياة، يأمرون باملعروف، وينهون عن املنكر، 
وينصحون باخلير، ويغرسون بذور احملبة في كل مكان 
لهم يد عليه وفيه، وينشرون احلكمة دون أن يحدثوا أي 
أذى أو ضرر، والقلب الذي ال يفرح بوجود الصاحلني 
هو قلب مريض ومصاب بخلل كبير، ونسأل له الهداية 

واخلالص من هذا النكوص.
وفي حقيقة األمر، بني فترة وأخرى أرى وأســمع 
عن «العلوم الطيبة» واألفعال احلسنة، والنهج احلكيم، 
حلاكم الشارقة الوقور صاحب السمو الشيخ د.سلطان 
بن محمد القاســمي، فهذا الرجل املبارك كلما رأينا له 
مقطعا متداوال بــني صفحات التواصل االجتماعي، أو 
كالما منشورا عبر الصحف واملجالت، فإننا نرى بني 
حنايا التفاصيل أخالقا كرمية، وحسا دينيا رفيعا، وقلبا 
يتفطر على الفقراء واملساكني، وعينا تدمع من مخافة 
اهللا، ونصحــا وتوجيها صادقا، وذودا عن الدين وعن 
ثوابته، وهذه اخلصال الكرمية ال جتتمع إال بالصاحلني 
من الناس، األنقياء، فنحن معاشر البشر ال نزكي هذا 
الرجل على اهللا، وال نزكي أحدا على اهللا، ولكن نشهد مبا 
نرى ومبا نسمع، ونشهد بأن هذا الرجل به خير وبركة.
يقول ســموه وهو يتحدث إلى جمــع من الناس: 
«يتكلمون عن املصانــع واملباني.. ولكن أنا أتكلم عن 
النفوس.. أسأل عنهم ألنني سوف أُسأل عنهم.. حاالت 
يعلم اهللا ما بها»، إلى أن يقول: «ألني أنا مسؤول وإذا 
قصرت أنا من سوف يحاسب، بجرة قلم !، شنو يكلفني 
ذلك !؟ بجرة قلم تنتهي مآسي الناس كلها»، إلى أن يقول: 

«حاسبوني قبل أن يحاسبني رب العاملني».
وهناك الكثير والكثير من كلماته وأفعاله التي تنطق 
باإلنســانية، ولكن هذا املقطع جعلنــي أقف عند هذا 

اإلنسان كثيرا.
ويعلم اهللا أني أحب هذا الرجل هللا وفي اهللا، محبة 
ال تشــوبها املصالح والنفاق، بــل هي محبة نابعة من 
قلب يحب الصاحلني، وأعتقــد أن هذا الرجل املبارك 
هو من أصلح رجاالت هذا الزمن، وهو أمنوذج ألخالق 
«احلاكم الصالــح»، وأن الدنيا مازالت بخير ما دام بها 
أمثاله، ومن حقه علينا أن نذكر محاسنه وصفاته النبيلة 
حتى يقتدي و يتأسى به اآلخرون، ويتعلمون من سمو 
أخالقه وكيفية تعاطيه مع القضايا التي تخص املجتمع، 

فهو من خيرة الرجال.
ومن هنا أقول حلاكم الشارقة املبارك: لك محبة كبيرة، 
وأســأل اهللا أن يوفقك التوفيق الطيب، وأن يبارك في 
عمرك حتى تواصل مسيرة اخلير في أرض جزيرتنا 
العربية، وهذه املشاعر يشاركني بها الكثير من أحبابك 
الذين يدعون لك في ظهر الغيب، وأنا أحدهم، وهم وأنا 
ال نرجو وال نبتغي سوى التوفيق لك، فال نرجو عطاء 
أو هبات، فالكفوف غنيــة، والبطون مليئة، والنفوس 
راضية وعزيزة، ولكن هذا الدعاء هو حقك علينا، وحق 
كل صالح من الناس علينا، وهو خالص لوجه اهللا ولم 
يكــن لهدف دنيوي أبدا، بل نابــع من قلب يحب أهل 
الصالح، ويفرح بهم، وفقكم اهللا ورعاكم وجعل اخلير 

في خطاكم، وكثر اهللا من أمثالكم.

تنتشــر بعض املعلومات اخلاطئة التي يتم 
تداولها عن العيون، ويتم تداولها بكثرة لدرجة 
تشعرك بأنها حقيقة علمية مؤكدة، وهذه املعلومات 

كالتالي:
١ - اجلزر يقوي النظر: وهذه املعلومة تعتبر يقينا عند 
أغلــب الناس، بل أحيانا يتطور األمر إلى جعل 
اجلزر بديال عن الذهاب إلى الطبيب، وهنا تكمن 
اخلطورة، فاجلزر ليس له أي عالقة بتقوية النظر، 
وال أجد ثمة عالقة بني االثنني اللهم إال السجع بني 
كلمتي «جزر .. نظر»، ويحتوي اجلزر بالفعل 
على ڤيتامني أ، والذي يحمي أنسجة العيون من 
األطعمــة، ومينحها الترطيب، أما النظر فهناك 
أطعمة أكثر من اجلزر فائدة للنظر، ومنها الكبد، 

واملشمش، واخلوخ، ومنتجات األلبان.
٢- اإلضاءة اخلافتة تضعف النظر في حال القراءة: وال أدري 
لهذه الشائعة أصال، فاإلضاءة اخلافتة ليس لها أي 
ضرر مباشر على قوة النظر، وتتمثل أضرارها 
في إجهاد عضلة العني فقط، ثم تعود العني إلى 

طبيعتها مرة أخرى.
٣- اجللوس قريبا من التلفزيون يضر البصر: وهذه الشائعة 
أيضا شبيهة جدا بشــائعة القراءة في الضوء 
اخلافت، واالثنتان ال أصــل لهما ألنهما فقط 
يجهدان العني، أو يصيبانها بجفاف دون إصابتها 

بضعف البصر.
ونقول  ٤- وضع الكحل في العني يحميها من امليكروبات: 
إن الكحل ليــس له أي عالقة بحماية العني من 
امليكروبات واجلراثيم، ولذلك ال ننصح به ألعني 
األطفال الصغيرة كما يفعل البعض، ألن هناك 
أنواعا رديئة منه تصيب األطفال باحلساسية 

أحيانا.
٥- استخدام النظارات يضعف البصر: وهذه شائعة منتشرة 
ال أصل لها في طب العيون، فالنظارة ليست لها 
أي عالقة مباشرة على ضعف البصر، ألن العني 
تضعف بسبب عوامل أخرى كثيرة كالتقدم في 

العمر وغيره.

وانعكاســاته على مستقبل الوطن 
وأهم ثرواته وهي الثروة البشرية، 
لذا على اجلهات والوزرات تبني قضية 
املخدرات شعبيا واعتبارها أولوية من 
قبل مختلف املؤسسات املعنية بحيث 

نحقق خطوات متقدمة.
وامللفات األخــرى، تلك املتعلقة 
بالعنف والتنمر واالستهتار والرعونة 
واملضي في ضبط التركيبة السكانية 
واحلد مــن أعداد املخالفني للقانون 
والتوسع في استخدام التكنولوجيا 
لتسهيل املعامالت ووقف استخدام 
املعامــالت الورقيــة أي التحــول 
اإللكتروني جلميع املعامالت، كل ما 
ســبق ذكره ملفات يجب أن تكون 
في صدارة اهتمامات وزارة الداخلية 

والوزرات ذلت الصلة.
٭ آخر الكالم: الزيارة التي قام بها املدير 
العام لإلدارة العامة ألمن احلدود البرية 
العميد مجبل بن شوق إلى جمهورية 
العراق الشقيقة زيارة مهمة للتنسيق 
في امللف احلدودي واحلد من عمليات 
التهريب خاصة املواد املخدرة، حفظ 

اهللا الكويت من كل مكروه.

في عالم آخر.
كما تؤشر املضبوطات الضخمة 
إلى احتمالية تســرب السموم إلى 
أسواق مجاورة أي أن تكون الكويت 
ترانزيت إلى أسواق مجاورة، وبالتالي 
نحن حقا أمام مشكلة معقدة ومقلقة.

وتواجه وزارة الداخلية القضية 
منفــردة، ويد واحدة ال تســتطيع 
أن تصفق، وشــخصيا أرى أن هذا 
امللف ال يحظى باالهتمام الكافي من 
وزارة التربية واإلعالم العام واخلاص، 
مبا يتناسب مع خطورة هذا امللف 

وطيدة بني تعاطي تلك السموم وجرائم 
متنوعــة مثل القتل واملشــاجرات 
املرورية والســرقات  واحلــوادث 

والسلب واألعمال املنافية.. الخ.
السموم تؤشر  املضبوطات من 
إلــى أننا أمام كثافــة في املعروض 
املزيد  وأننا مستهدفون الستدراج 
من الشباب إلى طريق اإلدمان، في 
ظل وجود مافيا تدير هذه التجارة 
وتبدع وتتفنن في الترويج وتشيع 
مزاعم بأن هذه السموم تساعد على 
رفع األداء وحتسني املزاج والتحليق 

مبناسبة قرب حلول العام امليالدي 
اجلديد، أتقدم بالتهاني والتبريكات إلى 
صاحب السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد، وسمو ولي عهده األمني الشيخ 
مشعل األحمد، حفظهما اهللا ورعاهما، 
ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ 
أحمد نواف األحمد الصباح، والنائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
الداخلية ووزير الدفاع باإلنابة الشيخ 
طــالل اخلالد، وإلخوانــي وأبنائي 
الداخلية وجميع  منتســبي وزارة 
املواطنني واملقيمــني، وبإذن املولي 

يكون عام خير وأمن وأمان.
هناك ملفات أمنية يجب أن حتظى 
اهتمام خلطورتها  مبا تستحق من 
وتأثيرهــا وتداعياتها اخلطيرة في 
٢٠٢٣ ويأتي في مقدمتها ملف املواد 
املخدرة، نعم ملسنا اهتماما كبير من 
قبل معالي النائب األول مبواجهتها 
في األشهر األخيرة ومت إحباط ضخ 
كميات مهولة من املخدرات واحلبوب 
وأنواع جديدة لم تكن مدرجة كمواد 

مخدرة.
التحقيقــات توكد وجود عالقة 

إلى بيوت النبي ژ يسألون عن عبادته، فلما أُخبروا بها كأنهم تقالّوها، 
وقالوا: أين نحن من رســول اهللا ژ وقــد غفر له ما تقدم من ذنبه 
ومــا تأخر؟! فقال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبدا، وقال اآلخر: وأنا 
أصوم الدهر وال أفطر، وقال الثالث: وأنا أعتزل النســاء وال أتزوج 
أبدا، فجاء رسول اهللا ژ فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟! أما واهللا، 
إني ألخشــاكم هللا، وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، 

احلياة الهادئة الهانئة التي تنعم بالســالم، ال تصلح بغير توسط 
األمور فيها، فالوسطية حق وعدل وخير ومطلب شرعي أصيل ومقصد 
أسمى ومظهر حضاري رفيع، فهي أفضل األمور وأنفعها للناس، كما 
أنها االعتدال في كل أمور احلياة ومنهجها، وكما جاء في احلديث «خير 
األمور أوسطها»، فالوسطية اتزان، الوسطية أي ال إفراط وال تفريط، 

وكما يقال: واسطة القالدة اجلوهر الذي في وسطها، وهو أجودها.
كما تعتبر الوســطية من أهم مزايا املنهج اإلسالمي التي ينبغي 
التعامل بها، ولعلنا نحن اليوم أحوج إليها من أي وقت آخر، فهي اللغة 
بني طرفي الشيء، وبال شــك أن دين اإلسالم دين توسط واعتدال، 
كما قال اهللا تعالى: (وكذلك جعلناكم أمة وســطا لتكونوا شهداء على 
الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا)، فالوسطية اختيار من اهللا لهذه 
األمة وهي تكرمي منه ســبحانه لتحقيق األمن والسالم، ولزرع الثقة 

والطمأنينة والتناغم واالنسجام بني األفراد. 
فاإلسالم ليس دينا مجردا روحيا، وال جامدا جسديا، بل إنساني  
وسط بني ذلك، يأخذ من كل بنصيب، فتوافرت له من مالءمة الفطرة 
البشرية ما لم يتوافر لغيره، ونلمس معاني الوسطية في مواضع ال 
تكاد حتصى من ســيرته ژ، وثبت أنه «ما خير بني أمرين إال اختار 
أيسرهما، ما لم يكن إثما»، وقد روى أنس ے: «أنه جاء ثالثة رهط 

وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني».
كما أن الوسطية مطلوبة في االعتقاد والسلوك واملعاملة واألخالق 
أيضا، وهذا يعني أن اإلسالم بالذات دين غير جانح وال مفرط، فاخلطاب 
اإللهي جاء ثابتا في منطوقه، متحركا في داللته، فمن تأمل املنهج الذي 
جاء به القرآن الكرمي وتتبع أحكام الشريعة وما دعا إليه احلبيب ژ 
في كل مجاالت احلياة، يجد أن االعتدال والوسطية واضحة فيه، فقد 
كان ژ يتمثل الوســطية واالعتدال في شخصيته وسماته وأفعاله 
فــكان حليما، لكن احللم الذي ال يصل إلى الضعف، فإن تطلب األمر 
قوة وشــجاعة كان كذلك، وكان كرميا سخيا، لكن الكرم والسخاء ال 
يقوده إلى التبذير واإلسراف، وكان حييا شديد احلياء، لكن احلياء ال 

مينعه من اجلرأة في تعليم الناس أمور دينهم.
وهكذا سائر اخلصائص والسمات، وأخبر محمد ژ أن اهللا بعثه 
بدين وسط، دين تتجلى فيه السماحة واالعتدال في كل أمور احلياة، 
كما ورد في القرآن الكرمي (وابتغ فيما آتاك اهللا الدار اآلخرة وال تنس 
نصيبك مــن الدنيا)، حيث تدل اآلية الكرمية على أهمية الوســطية 
وحتقيق التوازن في احلياة من أجل أن ينعم اإلنســان - كما أشرت 
ســابقا - بالسالم ويعيش في تناغم وانســجام مع كل البشر الذين 

يشاركونه احلياة على كوكب األرض.

في سياق احلياة

القالدة
فاطمة املزيعل

السلبية لعدم إجراء التغيير.
يحتاج الناس أيضا إلى الشعور بالثقة في أن النهج اجلديد سيكون 
أفضل، وأن هناك طريقا واضحا للوصول إليه. يجب أن يكون هناك 
الوعي باحلاجة للتغيير والرغبة في املشــاركة فيه ودعمه، واملعرفة 
عن كيفية تنفيذه، والقدرة على التغيير، وأخيرا ضمان احلفاظ على 

التغيير على املدى الطويل.

خالل دراســتي العليا في علم اإلدارة درست مادة تسمى إدارة 
التغيير (Change Management). التغيير إن لم يكن مدروســا ولم 
يتم التخطيط له، وإجراؤه وتنفيذه بعناية، فقد يضر أكثر مما ينفع! 
فالتغيير أمر البد منه، ولكن يجب أن نحذر فأكثر من ٥٠٪ من جميع 
مبــادرات التغيير غير ناجحة. وهنا يأتي دور إدارة التغيير ويبرز 
سبب اعتبار معرفة كيفية التخطيط والتنسيق وتنفيذ التغيير مهارة 
قيمة يجب أن يتعلمها القادة ومن يتبنون التغيير أو على األقل أن 

يستشار من هم ضالعون في هذا املجال.
إدارة التغيير هو نهج يضمن تنفيذ التغييرات بدقة وسالســة، 
ليكون لها التأثير املطلوب. تعتمــد إدارة التغيير على نظريات في 
العديد مــن التخصصات، مبا في ذلك علــم اإلدارة وعلم النفس، 
وعلم السلوك، والهندسة وغيرها. هناك العديد من مناذج ونظريات 
التغييــر كنموذج لوين وكوتر وغيرهمــا. الفكرة املركزية جلميع 
نظريــات إدارة التغيير هي أنه ال يحدث تغيير على اإلطالق مبعزل 
عن غيره، بل يؤثــر التغيير على املنظومة بأكملها ومن ضمن ذلك 
األشــخاص املوجودين فيها. لذلك علينا فهم التغيير، ومعرفة ملاذا 
نحتاج للتغيير، وما أهدافه؟ وماذا ســتكون فوائده؟ كيف ستؤثر 
إيجابيا على الناس؟ قد يكون مــن املفيد أيضا التفكير في النتائج 

ال يحدث التغيير الفعال عن طريق الصدفة، وغالبا يحتاج التغيير 
إلى وقت، ولكن يكفي أن جنعل ممن يتأثرون بالتغيير أن يلتمسوا 
فوائد هذا التغيير ويحســون أنهم على املسار الصحيح. ولكن في 
بعض امللفات نحتاج للتغيير السريع، ولكن كيف السبيل إلى ذلك؟ 
في علم إدارة األزمات، هناك ما يسمى بالعالج أو التغيير بالصدمة، 
أغلب التغييرات حتتاج إلى سنوات، بل حتى إلى عقود، وهنا يبرز 

دور وجود رؤية.
ولكن التغيير بالصدمة من خالل قرارات أو إجراءات أو سياسات 
مفاجئة وسريعة وصادمة تؤدي إلى نتائج سريعة، ولكن التحدي هو 
احملافظة على تلك النتائج. فلسفة التغيير بالصدمة، عادة تعتمد إما 

على قرارات جذرية ومفاجئة وعادة لتلك القرارات ضحايا.
أما دوافع التغييــر بالصدمة فقد تكون واقعة ما، كما حدث في 
أزمة جائحة كورونا، أو بسبب سياسة جديدة وراءها شخص نافذ 
ومتمكن. خطورة التغيير بالصدمة أنها معرضة للفشــل واإلتيان 
بنتائج عكسية وخاصة عندما تكون املقاومة أقوى من املؤثر. كذلك 
صعوبة الدميومة، وخاصة عند ذهاب الدافع واملؤثر للتغيير. اخلالصة 
قد نحتاج بعض األحيان إلى فلسفة التغيير بالصدمة، ولكن بال شك 

ليس في جميع امللفات.

ومضات إدارية

التغيير 
بالصدمة

د.هشام كلندر

نافذة على األمن

أولويات أمنية 
في ٢٠٢٣

الفريق م.طارق حمادة

هذا البلد الشقيق وترسيخا للقناعة 
الســائدة بأن أمن البلدين واملنطقة 
واستقرارهما وجتسيدا لعمق العالقات 
األخوية التي جتمعنــا فجاء الدعم 
الكويتي اقتصاديا وتنمويا عبر مؤمتر 
الكويت الدولي إلعادة إعمار العراق.
ال شــك أنه موقــف أخوي من 
قبل الكويت جتاه العراق الشــقيق 
أمن  ويســتوجب احملافظة علــى 
واستقرار العراق ألن أمنه من أمن 
الكويت واســتقراره كجار للكويت 

مهم جدا..
إن مــا تفضل به ســمو رئيس 
الشيخ أحمد نواف األحمد  الوزراء 
الصباح لهو رد صريح وقوي على 
محاوالت أنصار صدام الذين يريدون 
تخريب عالقات العراق بالدول الشقيقة 

دول اخلليج العربي.
من أقوال املغفــور له بإذن اهللا 
سمو الشيخ جابر األحمد، طيب اهللا 
ثراه: «إن الشعب الكويتي لم ينظر 
في أي وقت إلى النعمة التي أفاء اهللا 
بها عليهم نظــرة أنانية ضيقة، بل 
وضع باالعتبــار احتياجات إخوانه 

العرب فأشركهم في هذه النعمة».
واهللا املوفق.

الداعم الستقالل العراق وعدم التهاون 
باألمن، وأشار سموه إلى أن االجتماع 
الذي نحضــره لداللة واضحة على 
اهتمام املجتمع الدولي بأمن واستقرار 
العراق، كما ذكر سموه أن دول اخلليج 
تدرك مكانة العراق وأهميته في احمليط 
اإلقليمي والدولي وتسعى الستعادة 

دوره الفاعل.
كما أشار رئيس مجلس الوزراء 
إلى أن الكويت تسعى لدعم العراق 
ألهميته ولترســيخ قاعدة أن أمن 
البلدين واملنطقة كل ال يتجزأ، كما 
نوه سموه إلى أن الكويت تدعم العراق 
في كل املجاالت إدراكا منها ألهمية 

الدولي يقف مع الدول التي ساعدت 
ودعمت املؤسسات الدولية التي تتولى 
مساعدة الدول الفقيرة، والكل يشهد 
الكويتي ومواقفه اإليجابية  بالدعم 
جتاه كل القضايا الدولية، بينما صدام 
حسني كرس كل سياساته لالعتداء 
على جيرانه إيران ثم الكويت وساعد 
املنظمــات اإلرهابية، ولذلك لم يجد 
صدام يا أفاك من يسانده في تصرفاته 

وسياساته العدوانية.
الكويت اليــوم كما عبر رئيس 
الوزراء سمو الشــيخ أحمد نواف 
األحمد الصباح الذي شارك في مؤمتر 
بغداد للتعــاون عن موقف الكويت 

جــاء مؤمتــر بغــداد للتعاون 
والشــراكة والذي عقد في األردن 
بالوقت املناســب ردا على البعض 
الذين يداومون على اإلســاءة لدول 
اخلليج العربي، وهؤالء معروفون لدى 
اجلميع فهم بقية من أنصار صدام 
حسني، وهدف هؤالء هو إثارة الفتنة 
ومحاولة الطعن بالدول التي تسعى 
حلماية العراق من التدخل األجنبي 
وحفاظا علــى عروبته، ووضع حد 
العراق  إبعاد  الذين يريدون  ألولئك 

عن التجمع العربي.
لقد اســتمعت إلى محاولة أحد 
أنصار صدام حسني ويدعي أن العراق 
مع الدول الكبرى وال ميكن أن يكون 
جزءا من التبعية لدول اخلليج العربي، 
ونحن نقول لهذا األفاك إن مكانة دول 
اخلليج مبوقــع مرموق، فلو حاول 
هذا األفاك الرجوع إلى أحداث عدوان 
جيش صدام على الكويت وأن املجتمع 
الدولي ساند ودعم حترير الكويت 
ولم يجد العراق من يدعم سياساته 
العدوانية، فهذه دول العالم وقفت مع 
الكويت ولم تقف مع العراق الكبير 

كما يدعي هذا الصدامي.
ونقول لهــذا األفاك إن املجتمع 

املوقف السياسي

اهتمام
املجتمع الدولي 

بأمن العراق
عبد احملسن محمد احلسيني

سائل اهللا ال يخيب

كلمات ال تنسى

مشعل السعيد

حاكم صالح

من القلب
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