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اإعداد: �سمري خ�رض

ــة مــرزوق الغامن  أكــد رئيس مجلس األم
أن اململكة العربية السعودية هي العمود 
الفقري للمنطقة » ومن يريد بها شــراً فإنه 
يريد الشر للمنطقة ككل ، مشددا على وجود 
تنسيق كويتي سعودي في كل القطاعات 
دون استثناء، بــدءا بقيادة البلدين مــرورا 
بالبرملانات واحلكومات، مشيراً إلى التطابق 
ــرؤى واملــواقــف بني البرملانني  الكامل في ال
السعودي والكويتي، وأن ذلــك يرجع الى 
العالقة الطيبة التي نتمتع بها كشعوب 
في اململكة وفي الكويت، وانــه لن يقف عند 
حد زمني وإمنــا سيظل إن شاء الله إلى أبد 
اآلبدين، ألننا نعتبر أنفسنا وأشقائنا في دول 

مجلس التعاون اخلليجي شعباً واحداً .
وخالل لقاء تلفزيوني مع قناة السعودية 
فــي اململكة العربية السعودية بعد أدائــه 
مناسك احلــج قــال الغامن إن ما شاهده هذا 
الــعــام هــو نسخة متطورة ملــا يشاهده كل 
عام مما تقدمه اململكة بقيادة خادم احلرمني 
الشريفني امللك سلمان بن عبد العزيز وسمو 
ولــي العهد األمــيــر محمد بــن سلمان ، وكل 
املسؤولني في اململكة الذين يشرفون بشكل 
مباشر على تسهيل اخلدمات وتيسير األمور 

لضيوف الرحمن.
وثــمــن الــغــامن مــواقــف اململكة ودورهـــا 
احلــثــيــث وتسهيالتها فــي خــدمــة ضيوف 
الرحمن حجاج بيت الله احلـــرام، مشيراً 
إلــى أنــه من نعم الله أن احلرمني الشريفني 
مــوجــودان في اململكة العربية السعودية، 
مــتــوجــهــا بــالــشــكــر إلـــى املــمــلــكــة العربية 
السعودية قيادة وحكومة وشعبا على كل ما 
يقدمونه حلجاج بيت الله احلــرام وضيوف 

الرحمن،
وأوضــح الغامن أن هناك نحو 10 آالف 
حاج كويتي أمورهم طيبة بفضل الله وبفضل 
تسهيالت اململكة العربية السعودية واإلدارة 

اجليدة ملعظم حمالت احلج الكويتية.
وأشار إلى أن هذا العام حدث شيء جديد 
وهو أن إحــدى احلمالت ذهبت للحج وعدد 
أفرادها 300 حاج وعــادت بعدد أفــراد 301 
حاج وحدثت حالة والدة بعد طواف اإلفاضة 
وهو بذلك من مواليد مكة واحلــرم وهي من 

احلاالت التي لم حتدث في السابق.
وأضاف الغامن إن اجلديد الذي يالحظ كل 
عام هو اجلديد املتجدد بيسر أكبر وبتسهيالت 
أكبر وتطوير على مستوى أعلى، مشيراً إلى 
أنه من نعم الله سبحانه وتعالى أن احلرمني 
الشريفني مــوجــودان فــي اململكة العربية 

السعودية.
وقــال: أعتقد أنه ال توجد دولة في العالم 
أجمع ميكن أن تقدم للحجاج ما قدمته اململكة، 
ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون ذلك في 
ميزان حسناتهم من رأس الدولة حتى كافة 
األخــوة الضباط والعسكريني املوجودين 
في الشوارع يواصلون الليل بالنهار خلدمة 

ضيوف الرحمن حجاج بيت الله احلرام«.

الكويت واململكة
وأكد الغامن أن العالقة بني اململكة العربية 
السعودية والكويت عالقة خاصة ومميزة 
وال ميكن أن نوفيها حقها في الوصف خالل 
هــذه الدقائق املــعــدودة، فتربطنا كشعوب 
كل األمــور التي تربط أي شعبني في العالم 
من وحــدة األصــل والدين واللغة والعقيدة 

واجليرة واجلغرافيا والتاريخ«.
وقال: إن حكامنا تربطهم عالقات خاصة 
ومميزة منذ قدم التاريخ وانتهاء بوجود خادم 
احلــرمــني الشريفني امللك سلمان وصاحب 
السمو أمــيــر الــبــالد الشيخ صــبــاح األحمد 

اجلابر الصباح، فهما أكثر من شقيقني«.
واوضح أن »هذه العالقة املميزة واخلاصة 
لها انعكاساتها على الشعبني الشقيقني، 
وال ميكن ألي كويتي أن ينسى أو تسقط من 
ذاكرته كلمة امللك فهد بن عبد العزيز -طيب 
الله ثراه- عندما حدث الغزو العراقي الغاشم 
لدولة الكويت وقال كلمته الشهيرة بأنه« إما 
أن تذهب الكويت والسعودية أو تبقى الكويت 

والسعودية«.
واكد أن هذه الكلمة قالها امللك فهد دون أي 
اعتبار ألي أمور أخرى سواء الوضع القائم 
من القوى العسكرية أو مــاذا سيحدث بعد 
كلمته، »فهذه ال ميكن أن حتدث إال بني الكويت 

والسعودية«.
واستذكر الغامن موقف امللك سلمان بن عبد 
العزيز عندما كان أميراً للرياض أثناء الغزو 
عندما حول مبنى اإلمــارة إلى غرفة عمليات 
وال يخرج منها إال لصالة اجلمعة وزيــارة 

أهله«.
وقــال إن هــذه املــواقــف ال ميكن أن تسقط 
من ذاكرة الكويتيني بالتقادم إمنا سنورثها 
لألجيال القادمة وستتوارثها األجيال جيالً 
بعد جيل«، فالعالقة بني الكويت والسعودية 
خاصة ومميزة وغير متكررة عسى الله أن 

يدمي هذه النعمة على الشعبني الشقيقني.

تنسيق برملاني
وأكد الغامن أنه في اجلانب البرملاني هناك 
تنسيق على أعلى مستوى وتطابق كامل في 
ــرؤى واملــواقــف بني البرملانني السعودي  ال
والكويتي وحتى في املناسبات واملؤمترات 
التي يغيب فيها أحد البرملانني عن احلضور 
فال جتد البرملان احلاضر أيهما إال أنه دون 

توصية يكون ممثال للبرملان اآلخر«.
وأوضــح أن هناك مناسبات غاب عنها 

ممثلو البرملان السعودي وكنا نحن في أكثر 
من برملان نتحدث عن اجلانب السعودي 
وفــي املقابل هناك مناسبات غــاب عنها 
الــبــرملــان الكويتي وحتـــدث أشــقــاؤنــا في 
الــبــرملــان الــســعــودي نيابة عــن البرملان 

الكويتي.
وأكد أن »هذه العالقات هي التي نحرص 
ــرص وورثــنــاهــا عــن آبائنا  عليها كــل احل
وأجدادنا وواجــب علينا أن نحافظ عليها 

ونورثها ألبنائنا«.
وذكر » إن طبيعة عالقتي مع أخي الكبير 
رئيس مجلس الشورى السعودي الدكتور 

عبد الله آل شيخ قدمية جدا وهو أخ كبير 
لنا جميعا وهو حريص على جمع الكلمة 
وتوحيد الصفوف وحريص أيضا على أن 
يكون متثيل اململكة ودول مجلس التعاون 
اخلليجي والعرب واملسلمني بشكل عام 

أفضل متثيل«.
وقال إنه »نتيجة لهذا التنسيق جنحنا 
في العديد من املعارك السياسية البرملانية 
فــي احملــافــل الدولية وجنحنا فــي إجنــاح 
البنود الطارئة التي صدرت في العديد من 
املؤمترات والتنسيق لألمام في املؤمترات 

القادمة وهذا شيء نفخر به«.

وأكد أن »وجود الدكتور عبد الله آل شيخ 
إضافة ال ميكن تعويضها وهو كنز، ونسأل 
الله سبحانه وتعالى أن ميــده بالصحة 

والعافية«.

حميمية وود 
وأوضــح الغامن أن »املسؤول مهما كبر 
منصبه فهو في النهاية بشر وطبيعة البشر 
دائما في اللقاءات املباشرة واحلوار املباشر 
تكون هناك حميمية وود وعندما أزور 

السعودية ال أشعر إال إنني في بيتي«.

ــر الــغــامن أنــه »تــنــاول الــغــذاء قبل  وذك
يومني مع خــادم احلرمني الشريفني امللك 
سلمان بــن عبد العزيز وايــضــاً العشاء 
مع صاحب السمو امللكي األمير محمد بن 
سلمان والتقينا بالعديد من املسؤولني وهذا 
يحدث كل عام في احلج وفي رمضان وعلى 
مــدار العام في الــزيــارات املتبادلة عندما 

يشرفونا في الكويت«.
وأوضــح أن الكثير من األمــور واملسائل 
حتل بشكل ودي وبشكل طيب من خالل 
هذه اللقاءات بني املسؤولني في البلدين، 
وكذلك التنسيق على املواقف اخلارجية 

يكون من خالل هذه اللقاءات.

تأييد اململكة
وأكد أن أي شيء ميس اململكة العربية 
الــســعــوديــة فهو ميــس الــكــويــت بشكل 
مباشر وليس بشكل غير مباشر مثلما أي 
أمر ميس الكويت ميس اململكة العربية 

السعودية بشكل مباشر.
وذكر أن مثل هذه األمور ال تقال من باب 
املجاملة أو األمور النظرية ولكنها واقع 
عملي ملموس مت جتسيده أثناء الغزو 
الــعــراقــي الغاشم على الكويت عندما 
فتحت اململكة وشقيقاتها دول مجلس 
التعاون اخلليجي فتحوا قلوبهم قبل 

أبوابهم ألشقائهم الكويتيني.
وتــابــع: وعندما تشارك الكويت في 

عاصفة احلزم أو في أي معركة متس 
اململكة العربية السعودية فهذا واجب 
وليس فيه فضل، ومجلس األمة الكويتي 
أعلن في أكثر من مناسبة تأييده ووقوفه 
مع اململكة العربية السعودية، نسأل الله 
سبحانه وتعالى أن تنتهي حرب اليمن 
في أسرع وقت ممكن وأن تعود الشرعية 
إلــى كامل الــتــراب اليمني وأن تتوقف 
احلــروب واملعارك ألن هذا أمر ال يرغب 

فيه أحد وأولهم اململكة«.
وقال إن هناك توافقاً وثباتاً راسخاً في 
املواقف السعودية الكويتية وهي مبادئ 
ثابتة وعامة وندفع بها، وحدثت جهود 
كويتية فــي الــشــأن اليمني بالتنسيق 
مع اململكة العربية السعودية واجتمع 
الــفــرقــاء فــي الــكــويــت فــي فــتــرة سابقة 
ولــم يصلوا إلــى نتائج إيجابية وكذلك 
االجتماع الذي انعقد في السويد بتنسيق 
من اململكة، األمر الذي يدل على أن هناك 

تقدير من اململكة للكويت.
وأكد أن »موقف اململكة ويسانده موقف 
الكويت ثابت وواضح وراسخ، متمنياً أن 
حتل األزمــة في أســرع وقــت، ولكن األمر 
ــارج إرادتــنــا وليس حتت سيطرتنا،  خ
ــرى كثيرة ال منلكها،  فهناك عــوامــل أخ
ولكن في نهاية املطاف احلــق هو الذي 

سينتصر وسيسود«.
وبــشــأن مجلس التنسيق الكويتي 
السعودي قــال الغامن« إن هــذا املجلس 
هو عمل إجرائي وتنظيمي، مشيراً إلى 
أن التنسيق على أعلى املستويات بداية 
من احلكام مــروراً بالبرملانات واحلكماء 
ــات  ــوم ــك واحلـــكـــومـــات ورؤســــــاء احل

والوزراء.

القضية الفلسطينية 
وحول القضية الفلسطينية قال رئيس 
مجلس األمة إنها قضية املسلمني والعرب 
األولى وهي قضية شرعية في املقام األول 
وقومية وإنسانية ليس فقط للمسلمني بل 

حتى لغير املسلمني.
وأعرب الغامن عن شكره لدعم اململكة 
العربية السعودية ودور خادم احلرمني 
الشريفني وولي عهده األمني، الفتاً إلى أنه 
وبشهادة الفلسطينيني أنفسهم أن اململكة 
لعقود طويلة كانت دائما داعمة عبر كل 
العهود وامللوك وامللك سلمان حاليا يكمل 
مسيرة إخوانه ممن سبقوه في دعم هذه 

القضية.
ــذه القضية مبدئية لدى  وأكـــد أن ه
صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح 
األحمد اجلابر الصباح وهو دائما داعم 
وموجه في هذه القضية، مبيناً أن كل هذا 
الدعم هو عمل مساند للبرملانات في هذه 

القضية.
وقال » إن ما نريد إيصاله حاليا إننا 
ــزان العسكري ليس في  ــي نعلم أن امل
صاحلنا ولسنا في أفضل حــاال وهــذا ال 
يعني أن نسكت وأال نقوم بعمل أي شيء، 
فنحن وفق عقيدتنا اإلسالمية نعلم بأن 
ــوف تتغير ونعمل أن دوام  األمـــور س
هذا احلــال احلالي من احملــال وسيتغير 

لصالح اإلسالم واملسلمني«.

مواجهة الكيان الصهيوني
واستدرك بقوله« لكن في هذه احلقبة وفي 
هــذا الوقت يجب أن نستخدم كل األسلحة 
املتوافرة لدينا ومنها ســالح الكلمة ومنها 
مواجهتهم في احملافل الدولية، لذلك نواجههم 
في االحتاد البرملاني الدولي ألنه ثاني أكبر 

مؤسسة دولية بعد األمم املتحدة«.
وبــني أنــه » فــي األمم املتحدة لــو جمعنا 
العالم أجمع ولكن واحــدة من الــدول دائمة 
العضوية فــي مجلس األمـــن تستطيع أن 
ــــرار يــصــدر  تــســتــعــمــل الــفــيــتــو ضـــد أي ق
لصاحلنا«. وأضــاف :  في االحتــاد البرملاني 
الــدولــي ليس هناك فيتو وهناك عــدد كبير 
جدا من الدول اإلسالمية وهي برملانات تعبر 
عن صــوت الشعوب وبالتالي نستطيع أن 
نتخطى بعض العوائق التي تقيد أو تواجه 

احلكومات«.
ــاه العدو  ــى التركيز جت ودعـــا الــغــامن إل
وجتاه الكيان الصهيوني وأال نوجه سهامنا 
جتاه بعضنا البعض هذا ما نتمناه ونحاول 
أن نقوم بــه فــي االحتـــاد البرملاني الدولي 
والبرملانات اإلقليمية والدولية واملناسبات 
الدولية، ولــوال دعــم القيادات في بالدنا ملا 

متكنا من اتخاذ هذه املواقف املتقدمة«.

لقاء خادم احلرمني الشريفني مؤخرا 

أكد أن اململكة عمود فقري للمنطقة 

الغامن:  من يريد بالسعودية شرًا فكأمنا يريد الشر للجميع 

الغامن يلتقي ولي عهد السعودية عقب أداء مناسك احلج

الغامن خالل أداء مناسك احلج مرزوق الغامن متحدثا لقناة السعودية
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ي��ة د ل��س��ع��و ا بية  لعر ا مل��م��ل��ك��ة  ا في  ن  ا د جو مو يفني  لشر ا مني  حلر ا ن  أ لى  تعا لله  ا نعم  من 

تطابق كامل في 
واملواقف  الرؤى 
ال���ب���رمل���ان���ني  ب�����ني 
ال�����������ك�����������وي�����������ت�����������ي 
وال����������س����������ع����������ودي 

التنسيق  ب��س��ب��ب 
جنحنا  امل��ش��ت��رك 
ف������������ي ال�������ع�������دي�������د 
م������������ن امل����������ع����������ارك 
ال��������س��������ي��������اس��������ي��������ة 
ال����ب����رمل����ان����ي����ة ف��ي 
الدولية احملافل 


