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الفارق بني مجلسنا وجامعتنا العربية أكثر من 36 عاما فقد 
ولدت جامعة الدول العربية عام 1945، بينما ولد مجلس التعاون 
اخلليجي عام 1981، ورغم فارق الس����نني بينهما إال أن إجنازات 
مجلس����نا اخلليجي الش����اب والذي بالكاد بلغ سنته التاسعة 
والعش����رين كانت أهم وأوقع وأشمل وأعم من تلك اإلجنازات 

التي »حتاول« أن حتققها جامعتنا في كل قمة تعقد.
من حقي كخليجي أن أفخر بإجنازات مجلس التعاون اخلليجي 
التي وجدت طريقها إلى أرض الواقع منذ إنش����ائه، بل وأفخر 
حتى باألحالم التي التزال حبيسة قرارات تبحث عن منفذ إلى 
أرض الواقع، خالل 28 عاما حقق املجلس اخلليجي ما عجزت 
عنه اجلامعة بسنواتها ال� 64، رمبا يعود هذا الختالف املعطيات 
والظروف وحجم عدد األعضاء بني كل من اجلامعة »الكبيرة« 
واملجلس »الشاب« ولكن السبب الرئيسي أن املجلس يتعامل 
مع واقع ما هو كائ����ن واجلامعة حتاول غالبا أن تتعامل وفق 
خياالت ما يجب أن يكون عليه الوضع وهناك فارق كبير بني 
االثن����ني، فارق جعل املجلس ينجز ويق����رر ويفعل واجلامعة 
تصدر قرارات التزال تبحث ع����ن أرض واقع حتط عليها منذ 

عقود طويلة.
الفخر بإجنازات املجلس منبعه أن هناك قرارات وإن كنا لم 
نلمسها في حلظة إقرارها إال أنها فعال غيرت كثيرا من مفاهيمنا 
في اخلليج العربي وانعكست إيجابا علينا كخليجيني، ولو لم 
يفعل املجلس سوى املساواة في معاملة مواطني دول مجلس 
التع����اون اخلليجي باملثل في كل من الدول اخلليجية الس����ت 
س����واء من حيث التعليم أو التملك أو التجارة أو حتى التأمني 

االجتماعي لكفى املجلس وقادته فخرا ملائة عام قادمة.
التزال طموحاتنا أكبر مما أقر من إجنازات، وال نزال نبحث 

عن مزيد من التقارب السياسي بني الدول اخلليجية.
وحس����نا فعل قادة مجلس التعاون ومنذ قمته األولى بأن 
يخطوا على أرض الواقع ويقوموا بإصدار قرارات تتواءم مع 
الواقع املع����اش اللحظي ولم يقروا أحالما وال أماني كما تفعل 
دائما جامعة الدول العربية في أغلب قممها التي غالبا ما تخرج 

إلى ال شيء.
حت����ى وإن رأى البعض أن القرارات الت����ي تصدرها القمم 
اخلليجي����ة بطيئة إلى حد ما، إال أن أعمار الش����عوب ال تقاس 
بالعام وال العامني بل بالعقود، ومجلسنا لم يكمل عقده الثالث 
بعد ومع هذا أجن����ز الكثير برأيي خاصة على مفهوم املواطنة 
اخلليجية التي نس����عى إليها جميعا والتي هي أصل كل قرار 

ميكن أن يصدر الحقا.
ال نزال نبحث عن املزيد كخليجيني، وأنا شخصيا أرى أننا 
لو لم جند من املجلس إجنازا س����وى اللوحة التي نراها على 
مداخل املط����ارات املكتوب أعالها »مدخل مواطني دول مجلس 
التعاون اخلليجي« لقلت »كفاني فخرا أن هذا املجلس أس����س 

ملفهوم املواطن اخلليجي حتى ولو في الفتة«.
يسموننا في بعض دول اجلامعة »عرب البترول« كنوع من 
االنتقاص لكينونتنا، وملطلقي التسمية أقول يكفينا فخرا أننا 
نحن عرب البترول أسسنا ملنظمة إقليمية جنحت حيث فشلت 
منظمات دولية، يكفينا فخرا أننا نسير على درب الوحدة دون 
أن تكون هن����اك حاجة للتفكير حتى بإطالق رصاصة، يكفينا 
فخرا أننا نقول ونفعل ما نقول، ونعد وننفذ وعودنا، ونحلم 
ونسعى لتحقيق أحالمنا، نخطئ نعم ولكننا نتجاوز أخطاءنا وال 
جنترها وال نقف عندها، بل نختلف ونتصالح ونعترف، قيمنا 
االجتماعية التزال في أعلى مستوياتها وجملة »مصيرنا واحد« 
لم تكن جزءا من أغنية »أن����ا اخلليجي« التي انطلقت مع أول 
قمة عقدت في الكويت بل كانت حقيقة ها نحن نشاهدها اليوم 

تتمثل أمامنا في القمة الثالثني شاهدة على كل ما سبق. 
Waha2waha@hotmail.com

يقال إن الفرد حني يكره ويصبح له أعداء هو فقط الذي يعاني 
من حقده وكرهه على اآلخرين، ألنه في ذات الوقت يعمل على إيالم 
قلبه ويتعب عقله وفكره ويحول ساعاته كلها لتفكير حاد السواد 
ينصب على هؤالء مفكرا ف���ي طريقة إيالمهم أو االنتقام منهم أو 
الدع���اء عليهم أو التفكير في كيفية إحلاق األذى بهم، بينما هؤالء 
الغير ممن هو مغضوب عليهم ال يشعرون مبشاعره السلبية وال 
يهمهم أمره أو اإلحساس الصادر منه إليهم وال يعنيهم أن أحبهم أو 
أكرههم. إن القلب يتألم بصورة مخيفة حني يشعر بالكره واحلقد 
على األفراد وحني يس���يطر عليه كره من نوع ما، فيحدد مساراته 

ويوجهه بآلية قد تدمر فيه املنطق وتؤذي لديه الروح والعقل.
احلياة قصيرة مهما طالت ومهما امتدت والسنوات التي يغلفها 
احلب وحتتويها احملبة هي الس���نوات اخلالدة في عقول وقلوب 
اآلخرين، بينما الس���نوات التي يكثر فيها النزاع والتآمر هي التي 
يكون مردودها على اجلس���د أمراض مزمنة وعلى الروح تقرحات 
قد ال يشفى اإلنسان منها، فمتى مأل احلب قلبا نال به، ومن خالل 
محبة اهلل أوال ومحبة اآلخرين ثانيا، وينعكس ذلك على األس���رة 
واملجتمع انعكاسا إيجابيا برفع الروح املعنوية ونشر سالم القلوب 
فيهما. نحن نتعب عقولنا في التفكير حني نكره وجنهد قلوبنا حني 
ميأل احلقد هذه القلوب ونش���عر بسلبية حمقاء جتاه الغير بينما 
هؤالء الغير ال يصل إليهم ما نحن فيه من مشاعر جافة ناحيتهم 

فيهنأ نومهم ونأرق نحن.
اهلل س���بحانه وتعالى نادى باحملبة والسالم في دينه وكتابه 
الكرمي ومن خالل نبيه ژ فلو متسك الواحد منا بدينه وفهم كتابه 
واتبع س���نة نبيه ألدرك جيدا الضرر الواق���ع علينا أوال من كره 
اآلخرين وعلى املجتمع واألس���رة ولفهم جيدا غضب اهلل في هذه 

اللحظة حني يعاقب وال يبارك لنا في ولد أو زوج أو مال.
أمتنى أن تصفو األنفس وتدرك حقيقة أن احلياة إلى زوال وأن 

مصير اإلنسان تراب، فهو من التراب وإلى التراب.
Kalematent@gmail.com
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على عك����س ما كان����ت تتصوره 
وتتخوف منه الس����لطة السياس����ية 
للحكومة في ان االستجوابات األخيرة 
ومنها استجواب سمو رئيس مجلس 
الوزراء فان النتائج جدا ايجابية ولعل 
ابرزها تقدير وامتنان النواب أنفسهم 
الذين رفعوا طلب عدم التعاون معه، 
عالوة على اع����ادة تأكيد ثقة غالبية 
املجلس في س����موه، كما ان الوزراء 
املستجوبني كانت لهم فرصة لتوضيح 
محاور االس����تجواب وبيان تفاصيل 
الدفاع ع����ن اجنازاتهم وجهودهم في 
محاربة الفساد او على االقل االعتراف 
ببعض االخطاء والتعهد بتصحيحها، 
لكن األهم في ذلك جناح احلكومة في 
استيعاب جميع االستجوابات خالل 
جلسة واحدة طويلة مما افقد النواب 
املس����توجبني عنصر زخ����م االثارة 
والتفاعل واحلماس واملتابعة املتوقعة 
من الش����ارع والنواب االخرين وفي 
ذلك – كما يفترض – س����قوط حاالت 
االرتباك واخلوف والهلع من مواقف 
احلكومة جتاه شيء اسمه استجواب 
وحتى الش����ارع – كما يبدو – لم يعد 
االس����تجواب األداة التي تدخل البالد 
في مستنقع االحتقان الشعبي والقلق 
على مستقبل احلياة الدستورية، بل 
آن األوان ألن يأخذ االستجواب حجمه 
احلقيقي كأداة رقابية تدفع نحو التنمية 
النظيفة اخلالية من االنتهاك والفساد، 
وفرصة لتجديد الثقة باألداء احلكومي 
وتصحيح األخطاء ان وجدت، آن األوان 
ألن ميارس النواب أداة االس����تجواب 
كسؤال برملاني مغلظ وليس »بعبع« 
يشمل البالد، معظم الدول الدستورية 
العريقة تكثر فيها االستجوابات دون 
ان تتحرك مشاعر اإلثارة في شوارعها 
الشعبوية، الناس تأمل اآلن وبعد هذه 
احلقب����ة التاريخي����ة ان يبدأ االجناز 
التنموي على ارض الواقع ليلمس����ه 
املواطن ملس اليد، فالسؤال على لسان 
كل مواطن: ثم ماذا بعد؟! وهو سؤال 
تكرر مرات كثيرة في أعقاب استقاالت 
احلكومات السابقة وحل مجلس األمة 
عدة مرات، وبعد تغييرات في وجوه 
النظام  الوزراء والنواب وتغيير في 
االنتخابي.. الخ، ثم اخيرا استجواب 
سمو رئيس مجلس الوزراء، ثم ماذا 
بع����د؟ احلكومة واملجل����س اآلن في 
اختبار حقيقي أمام الشعب، وال شيء 
وسطا، إما تنمية وجناح أو فشل وكفر 

بالدميوقراطية ال سمح اهلل تعالى!
a.alsalleh@yahoo.com

30 عاما مضت ونحن متماسكون بااليدي، ملتصقون 
كجسد واحد يرنو لهدف واحد ونتطلع لبلوغ النماء 

والرخاء لشعب واحد.
30 عاما ومركبنا اخلليجي يس���ير بثبات وعزم 
نحو السمو والرفعة، رباننا الوالء الراضينا وشراعنا 

حب االوطان.
30 عاما وقادتنا يشرعون »العزة« ويزرعون الفداء 

ويقودون االراضي والشعوب بكل تفان وعزم.
وها ه���م يتواصلون اليوم عل���ى ارض الصداقة 
والس���الم ضيوفا كرماء اعزاء على صاحب الس���مو 
االمير الش���يخ صباح االحمد لقمة متطلعة وجديدة 
للجسم اخلليجي الوثاب نحو بلوغ القمة وبكل »هال« 
وبكل »مرحبا« نقولها معا ككويتيني الصحاب اجلاللة 
والسمو قادة دول مجلس التعاون متمنني لهم طيب 
االقامة في بلدهم متطلع���ني للمزيد من االجناز مبا 
يكفل النماء والرقي لش���عوبنا اخلليجية، يحيطنا 
التفاؤل املتواصل بهذا املجلس الذي يتحرك بكل ثبات 
نحو الهدف االسمى في ارساء التعاون والتماسك بني 
الش���عوب اخلليجية ويؤسس للجسد الواحد الذي 

يزيدنا قوة ووحدة وتقدما.
فأهال بكم اصحاب اجلاللة والسمو، والعيون لكم 
مس���كن قبل الدور، وما نتمناه ان يستمر اجنازكم 
بقرارات تساهم في املزيد من ربط شعوبنا اخلليجية 
والتي حتقق الرفاهية والتقدم لهذه الدول وان تكون 
قمة الكويت االنطالقة الواثقة للعملة املوحدة والدعم 
االقتصادي وان تش���هد ما نصب���و إليه ونتطلع له 

كشعوب خليجية.
botafra@hotmail.com

س���ألتني أمي ماذا جرى في جلس���ة االستجواب هل 
انتصر..؟

فقلت يا أمي كيف أخبرك بجلسة سرية قد أغلقت.
فقالت أكانت سرية؟ فقلت نعم.

عادت وسألت: ومن طلبها؟
فقلت لها احلكومة وفقا لالئحة اإلجرائية.

فتساءلت وما دور أعضاء األمة، فتنهدت بحرقة وحسرة 
وقلت هم سبب هذه الغمة، فانزعجت أمي وقالت ومن هم 

هؤالء سبب هذه الغمة؟ 
فضحكت ضحكة صفراء ال تسر الناظرين، وقلت لها 

يا أماه إنهم معروفون!
فصرخت وولولت ولي ولي يا ويللي، وسألتني ومن 

أبرزهم؟
قلت لها هم كثيرون وأبرزهم طالبو الس���رية.. وهم 
السلفية ألنهم وبزعم أحدهم ال يتبعون الشارع حتى وإن 
كانوا هم األغلبية.. ويبدو يا أمي أن أغلب من صوت ضد 
العلنية دفعهم لذلك خوفهم من كشف احلرامية وكانوا ضد 
الشفافية وانتهى االستجواب بجلسة ماراثونية، وفازت يا 
أماه الدميوقراطية وما أدراك يا أمي بعد هذه اجللسة فقد 
حصل العجب العجاب وبفبركة حكومية - نيابية ألغيت 
جلسه البدون ممن يستحقون اجلنسية ومنح الشهادة 
الوطنية إرضاء ملن صوت مع السرية وحتت بند كسب 
ود الدمبكجية وأخيرا يا أمي بروز صوت نشاز من حامل 
بيرق احلكومة بعد أن ارمتى بحضنها الدافئ الوفير بطلب 
تعديل الدستور حتت ذريعة التجديد والتغيير، فسبحان 

الذي يغير وال يتغير.
تدرون من أمي؟ إنها الكويت.

Almatara28@hotmail.com

قالت لي إحدى قريباتي: منذ أيام توجهت 
إلى ثانوية ابنت����ي، وقابلت معلمتها والتي 
فوجئت بحضوري، وواجهتها باملوقف الذي 
حصل بينها وبني ابنتي،  عندما شتمت طالبات 
فصلها وقالت لهن »انتوا بنات غير متربيني« 
وردت عليها ابنتي قائلة: »لو س����محت احنا 
ما نسمح تتلفظني علينا بهالكالم«، واعتبرت 
رده����ا هذا من قلة األدب،  وطول اللس����ان.. 

عندها وقفت عند هذه النقطة لنتناقش عليها،  وقلت للمعلمة 
نفس����ها،  لو في يوم بلغني انك اشتكيت من ضعف ابنتي في 
املادة الدراس����ية، فس����أقول لك انها )قدرات( وأنا لن أتردد في 
إيج����اد احلل املناس����ب لتقويتها،  ولكن عندم����ا يصلني بأنك 
اتهمت ابنتي وباقي الطالب����ات بأنهن غير متربيات،  فأنا هنا 
س����أوبخ ابنتي إن لم ترد عليك، ألنك بذلك طعنت في تربيتي 

لها، وباقي األمهات.
وأكملت متسائلة، إلى متى ال يعرف املعلم أنه يؤدي رسالتني 
مهمتني في موقعه هذا، أال وهما رسالة التربية ورسالة التعليم؟ 
ومتى يس����تطيع الطالب أن يرد عل����ى معلمه دون أن يظلم أو 

يعاقب؟
هذا املوقف الذي ذكرته لي قريبتي، ذكرني بآخر نقلته لي 
إحدى الفتيات الالتي تركن تعليمهن ولم يكملن س����ن الثامنة 
عش����رة، حيث أخبرتني بأن معلمتها كانت الس����بب في تركها 
للمدرسة، وذلك عندما الحظت ضعفها في املادة، وحدث حوار 
حاد بينها وبني الطالبة، ثم صرخت في وجهها قائلة »انت الظاهر 
أبوك ما رباك ع����دل« وكانت الطالبة يتيمة األب منذ كانت في 
اخلامس����ة من عمرها، فانهارت باكية ومحطمة،  وأقسمت أنها 
لن تعود للمدرسة، وحدثت نفسي حينها، عن شعورها اجتاه 
تل����ك املعلمة، التي وضعت نهاية للمس����تقبل التعليمي لفتاة 
في مقتبل العمر، بينما هي ظلت تترقى سنة بعد أخرى، دون 

حدوث خدش في مسيرتها املهنية!

وطالب آخر حكت لي والدته انه أصبح يعاني 
من اخلجل ولوم الذات وانتقاصها، بسبب إهمال 
املعلم لطلبه املتكرر، للذهاب إلى دورة املياه، 
حت����ى ضعفت قدرته على التحكم في نفس����ه، 
وفعلها على مالبسه،  وصار سخرية بني الطلبة. 
وللعلم مثل تلك احلكاية تتكرر كثيرا مع أبنائنا 
وبناتنا الصغار في املدارس، وهنا تساؤل يفرض 
نفسه، من س����يخلص هذا الطالب وغيره ممن 
مرت عليهم أزم����ة كهذه، ويعيد ثقتهم بأنفس����هم؟ وهل على 
الطالب في هذه احلالة أن يخرج عن طاعة املعلم،  ويذهب إلى 
دورة املياه لينقذ نفس����ه من احلرج؟ وكيف ستكون ردة فعل 
معلمه لو فعل ذل����ك وألغى كلمته؟ أترك هذه اإلجابة ملعلمينا 

ومعلماتنا األفاضل. 
الكثير والكثير من املواقف السلبية املؤملة التي رأيتها 
بعيني أو س����معتها، وحتدث بني فينة وأخرى بني املعلم 
والطالب، ق����د يتطاول فيها الطالب على املعلم اس����تهانة 
لشخصه، وانتقاصا ملكانته، أو يستغل فيها املعلم موقعه 
فيسب الطالب في تربيته ويسخر من قدراته، رغم القوانني 
الواضحة التي وضعتها الوزارة خلدمة مس����يرة التعليم 
في الكوي����ت، وهذا وال ذاك ميكننا أن نقبله أو نرضى به، 
فللمعلم مكانته وفضله،  وللطالب احترام عقليته ووالديه، 
وتبقى املدرسة البيت الثاني واألسرة املكملة في حياة كل 
مجتمع متحضر،  ألن رسالة التعليم وأهدافه أكبر وأوسع 
وأشمل مما نراه أو نتوقعه، لذلك عندما سمعت من قريبتي 
معاجلتها للموقف الذي حدث بني املعلمة وابنتها، قلت لها: 
خي����را فعلت،  فعلى املعلمة أو املعلم أن يزن ما يود قوله 
قب����ل أن يتفوه به، وإال للطالب����ة أو الطالب احلق في الرد 
على ش����تم املعلم، ليأخذ هو أيضا درسا في كيفية احترام 

ذوات الطلبة ومن ربوهم.
Falcom6yeb@yahoo.com

موسى أبو طفرة المطيري

.. وأفتخر بأني خليجي

حادث وحديث
عبدالحميد محمد المطر

تساؤالت أّم؟

ميزان 

أنوار عبدالرحمن

هنا.. فليرد الطلبة
على معلميهم!

فالكم طيب


