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سعادة الوكيل.. 
ثورة على من؟

يا بخت عينكم
يا أهل السعودية

بداية يجب ان نقول اننا ضد أي متييز بني الكويتيني 
على أساس فئوي او طائفي او قبلي او مناطقي او 

مذهبي او حتى بحسب اللون والعرق والديانة وأيضا 
رمبا يتسنى لنا هنا ان نقول نرفض التمييز على 
أساس اللغة واجلنس والطول والعرض واالرتفاع 
والوزن والسن ولون الدشداشة والشماغ والغترة 

والعقال.
مبعنى اننا ضد أي متييز بني الكويتيني في زمن 

أصبحت فيه لغة التمييز بني الكويتيني هي السائدة في 
هذا املجتمع على الرغم ان الدستور يحرم ويجرم هذا 

األمر لكن مع األسف النفس الطائفي واملناطقي والفئوي 
اصبحنا اآلن نسمع له صوتا مرتفعا لم نسمعه من 

قبل.
ولهذا حسنا فعل وزير اإلعالم اجلديد بتحويل املذيع 

الذي اصبح وكيال مساعدا في اإلعالم الى التحقيق بناء 
على شكوى بحقه.. وبحسب املعروف فإن الشكوى 
سببها تصريح الوكيل املذيع بأنه سيقضي على املد 

القبلي او طوفان البدو في التلفزيون.
وللحقيقة يبدو أن أداء الوزير اجلديد سامي النصف 
سيكون مميزا في وزارة اإلعالم، فها هو بعد قضية 

الشماغ جاء الى قضية البدو واتخذ موقفا ايجابيا نأمل 
أن يتكلل بالوصول للحقيقة ومحاسبة املخطئ وعقابه 

أشد عقوبة ألن األمر يتعلق بأهم قضية في حياتنا 
وهي الوحدة الوطنية التي ان صلحت صلح أمرنا كله 

وإن تفرقنا وتشرذمنا وتقوقع كل منا في طائفته فعلى 
الكويت السالم.

في احلقيقة وان كنا نلمس متيزا في أداء وزير اإلعالم، 
إال أننا ال نثق بأي حال في هذه احلكومة اجلديدة 
القدمية التي لوال سياستها خالل السنوات املاضية 
ملا كنا وصلنا إلى هذا املنزلق وملا صدر من صاحب 
منصب كبير كالوكيل املساعد في اإلعالم مثل هذا 

القول املشني.. فاحلكومة أتاحت الفرصة ملثل هؤالء 
على الطوائف األخرى بأن يعلنوا صراحة عن كرههم 

وحقدهم ألبناء البدو والقبائل.
ولكني أريد هنا أن أسأل من يريد أن يوقف املد البدوي 

في التلفزيون؟ إذا كان هذا توجهك فأين يذهب البدو؟ 
أليس هؤالء شريحة من هذا الوطن، بل واكبر شريحة 
فيه ولهم تأثير كبير عليه؟ أين تريد البدو ان يذهبوا، 
وهل تريد أن جتلس وحيدا في هذا الصرح اإلعالمي 
احلكومي تتحدث عن نفسك وعن توجهاتك؟ هل تريد 

ان تقوم بثورة.. ثورة على البدو.. ام ثورة على من؟
عيب وعار عليك ان حتارب أي طائفة او فئة في 

املجتمع الن هذا البلد لكل من فيه باختالف فئاتهم. ولن 
نرضى بأي حال من األحوال إال بعقاب هؤالء الفئويني 
الطائفيني ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه العبث 

بالوحدة الوطنية. التي هي مالذنا األخير واألول في 
ازدهار بلدنا والعيش في أمن وأمان ورفاهية.

باألمس القريب مت افتتاح جامعة األميرة نور بنت 
عبدالرحمن للبنات في الرياض، وكانت أولى بذور 

إنشاء هذه اجلامعة عام 2008. عندما قام خادم احلرمني 
الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز بافتتاح املشروع 

في 2008/10/29 كانت في ذلك الوقت تسمى بجامعة 
الرياض للبنات وعند االنتهاء من ذلك الصرح األكادميي 
الذي كانت دراسته املعمارية تتوقع االنتهاء من التنفيذ 

خالل عامني من تاريخ التأسيس وبالفعل نفذ بوقت 
متقارب مع املدة، ومع بدايات هذا األسبوع أعلن عن 
افتتاحها وأخذت القنوات الفضائية في تداول اخلبر 

ليرى العالم أين وصل العلم في حضن اإلسالم، وأطلق 
على هذا الصرح العلمي واألكادميي جامعة األميرة نور 

بنت عبدالرحمن »العلم نور«.
أما نحن فإلى اآلن جلنة تقصي احلقائق لم تضع أي 
نقاط على احلروف ملشروع جامعة الشدادية ولم نر 
املباني اخلاصة باملعاهد والكليات وأكادميية الفنون 
أو األوبرا، فلألسف أصبحنا نسمع مبشاريع تقر 

وال تنفذ وتضخ لها ميزانيات ضخمة ومن ثم نبحث 
ونلهث وراءها فنجدها سرابا، وعند السؤال ال جند إال 
أن املشروع حتول إلى جلنة تقصي احلقائق أو اللجنة 
التعليمية البرملانية، ولكن أين احلقائق وكيف البحث 

عنها ذلك هو السؤال، ولكن.. وملن ومتى؟ ذلك في علم 
الغيب.

ونحن هنا نبارك ألهل اململكة العربية السعودية ما 
حتصده اململكة من ثمار العلم والتقدم والتفكير في 

مستقبل أفضل لشعوبها دون جلان أو تقصي حقائق 
تعرقل املشاريع العلمية والعملية، »يا بخت عينكم يا 

أهل اململكة«.
> > >
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بداية نرحب باالخوة من األردن واملغرب 
النضمامهم لألشقاء اخلليجيني، فخبر 

انضمامهم يبهج صدور دعاة االجتماع والوحدة، 
ويكفينا ما رأينا من آثار التفرق والشتات على 

البالد اإلسالمية والعربية في القرن املاضي.
وعلى املتشائمني من توسيع إطار أعضاء مجلس 

التعاون اخلليجي، ومن يخشون أن يكون 
هذا التوسيع من قبيل استنزاف أموال دول 

اخلليج، أن ينظروا إلى األمر بطريقة أكثر تفاؤال 
وإشراقا، فلو كانت القضية قضية تنفيع مالي 

فقط فإن تنفيع دول عربية إسالمية شقيقة خير 
من إهدار األموال الطائلة على الغرب حتت بند 

اتفاقيات احلماية.
وليحتفظ اإلخوة املعارضون لهذا التوجه برأيهم 

اخلاص في هذا الشأن، فنحن في غنى عنه، 
دعوكم من قضايا األمة اإلسالمية، وتكفيكم 

مالحقة رئيس احلكومة في كل صغيرة وكبيرة، 
خلكم في قضية »زين«، والرياضة، واتركوا 
عنكم األمور التي ال تفقهون فيها، اتركوها 
ألهلها، فلعلكم ال تدركون أن مصيرنا كأمة 

إسالمية واحد، ومع األسف هناك من نسمع 
صوتهم العالي في أمور محاربة الفساد املالي 
القائم على االنتقائية، في حني صوتهم يخفت 
كثيرا إلى حد الهمس في محاربة الطائفية وما 

يخص قضايا الدين واألخالق.
وزعم البعض أن الشعوب اخلليجية لم يؤخذ 

رأيها في هذا الشأن أو أنها ترفض توسيع إطار 
التعاون واالجتماع العربي اإلسالمي، وهذا زعم 
يكذبه الواقع، فمعلوم أن الشعوب كانت تطالب 
بوحدة قوية تذود عن حياض املسلمني وحتمي 
مقدساتهم، وحتقن دماءهم وتصون أعراضهم 

وحتفظ أموالهم وتنهي شتاتهم، خاصة أن 

تفرقنا هو سبب ض��عفنا، وال�جميع يدرك أن 
الغ���رب ل��م ينه حقبة االستعمار ألوطاننا 

حتى وض��ع ضمانات متكنه من الهيمنة 
على إرادتنا وقراراتنا، فالغرب لم يغادر البالد 
اإلسالمية حتى جزأها وقطع أوصالها وشتتها 

كل مشتت.
أخيرا: ال نريد أن نكون لقمة سائغة لعدو وجار 

لدود ال تؤمن غوائله، ولنا في التاريخ عبرة 
وعظة، فاألندلس ضاعت حني لم يفكر أهل 

اجلزيرة والشام ومصر وقتها إال في أنفسهم، 
ثم تبعتها القدس، وبعدها العراق وأفغانستان، 

فماذا ننتظر حتى نعي األخطار احملدق بنا 
من ك��ل ص��وب؟ وقدميا قالوا »أكلت يوم 
أكل ال�ثور األبي��ض«، وأعظم من ذلك قول 

املصطفى ژ »إمنا يأكل الذئب من الغنم 
القاصية«.

جتاوز عمرها اخلمس وعشرين عاما، ولم يتقدم 
لها أحد، وكان قد تقدم ألختها، والبنة خالها 

أبناء احلالل األمر الذي زاد من آالمها، وخاصة 
وهي تتجاوز العمر الذي يعتبره شباب الكويت، 

ولألسف الشديد، بداية سن العنوسة، وهنا 
بدأت األم تتحسس املشكلة، وتالحظ التغير 
على ابتنها، فقالت لها ناصحة »يا بنتي واهلل 

مو قاصرج شيء، كاملة والكامل اهلل، وإذا أنتي 
قاعدة هني، وتروحني الشغل كل يوم بها لويه 

)أي بهذا الوجه( اللي مافي شيء، وها اللبس 
العادي، محد راح إييلج«.

ميا ستقصدين؟!
»حطي يابنتي مكياج، ولبسي قصير، وسوي 

القصة الفالنية، عشان يطالعوجن، ويعرفون منو 
أنتي«.

وتذهب البنت، وقد أخذت بنصيحة أمها »هداها 
اهلل« وكأنها تزف في ليلة عرس، وكأنها تقول 
للشباب »تزوجوني« ال شك أن هذه الطريقة 

بالتفكير، في حل مشكلة تعتبر من أكبر املشاكل 
االجتماعية هو انحراف خطير، ودعوة إلى 

االنحراف، ومخطأة تلك األم، وتلك الفتاة التي 
تعتقد بأن الشباب يتقدمون لفالنه وعالنه بسبب 

ما تلبس وما تضع من مساحيق، واحلقيقة أن 
هذا الشاب الذي يعجب مبثل هذه الفتيات، إمنا 

غالبهم يريدها للعبث »ال غير« ولكنه ال ميكن أن 
يتخذها »زوجة«، وكثير من الشباب الذين نحتك 

بهم ونعرف عن انحرافهم وعالقاتهم الكثيرة مع 
اجلنس اآلخر، يقولون »إذا أردنا أن نتزوج فال 
ميكن أن نختار مثل هؤالء« ويقولون أيضا »إن 
التي قبلت أن تكلمني فلن يكون عندها مانع أن 
تكلم اآلخرين«. إن الشيء الذي يجب أن نقتنع 

به جميعا هو أن الزواج قسمة ونصيب، وال 
يعني أيضا أنه آخر شيء في احلياة، وال يعني 

أن السعادة مقرونة بالزواج، وأن التعاسة مقرونة 
بالعنوسة، إذ ان هناك أشياء كثيرة في احلياة 

ميكن أن نقوم بها، وأن العفة، وااللتزام، ومخافة 
اهلل تعالى هي التي ترشح الفتاة لزواج سعيد، 

ولرجل ميأل عليها حياتها بالسعادة، وإياك أختي 
الكرمية أن تفكري في غير ذلك.

من سنوات عدة تسابق الباحثون السياسيون 
واخلبراء واملتابعون للشؤون اخلليجية لنقاش 

وحتليل تداعيات انضمام اليمن ملجلس التعاون 
اخلليجي، وكان سياق التحليل واحلديث حول هذا 
الشأن يؤكد أن اليمن ستستفيد اقتصاديا ورمبا 

سياسيا بصورة أكبر من دول اخلليج العربية، 
السيما أن اليمن األضعف اقتصاديا ويختلف عن 

دول اخلليج من ناحية هيكلية احلكم إذ نظامه 
السياسي جمهوري بعكس دول اخلليج، ويبقى 

رفض دول اخلليج النضمام اليمن أمرا في دائرة 
املصالح، بالرغم من القرب اجلغرافي وتقاسمه 

اجلزيرة العربية مع بقية دول اخلليج من الناحية 
اجلنوبية، فاليمن لم يكن أبدا جانبا استراتيجيا 
مهما لدول اخلليج ووجوده باملجلس قد يعرقل 

ويؤخر اخلطط واالستراتيجيات التنموية 
والسياسية اخلاصة بدول اخلليج. 

واليوم ومن دون سابق مقدمات، يعلن قادة 
دول اخلليج العربية ترحيبهم بانضمام اململكة 

األردنية الهاشمية ومملكة املغرب ملجلس التعاون 
اخلليجي. والالفت للنظر أن قيام مجلس التعاون 

اخلليجي آنذاك جاء حتت ظروف التهديدات 
االيرانية للمنطقة بعد الثورة اخلمينية، واليوم 

يوسع من دول أعضائه ويخرج من دائرته 
اجلغرافية – خصوصا املغرب – حتت نفس 

الظروف ومع استمرار التدخالت االيرانية في 
منطقة اخلليج، ورمبا األوضاع في البحرين 

هي ما دفعت قادة دول اخلليج للتفكير بصورة 
مغايرة والبحث عن أبعاد استراتيجية مهمة تقوي 

من عمل املجلس وتعزز من مكانته في الهيكل 
الدولي.

قد يكون البعد األمني والعسكري هو األهم في 
فكرة انضمام املغرب واألردن ملجلس التعاون 

اخلليجي، ناهيك عن استمرار ضمور الدور 
العربي خاصة عبر جامعة الدول العربية السيما 

أن الثورات العربية املتتالية واملشاكل الواقعة 
في كل من سورية والسودان وليبيا ولبنان 

وفلسطني ستزيد من تراخي الدور العربي لقضايا 
اخلليج، وهو ما شكل دافعا كبيرا لقادة اخلليج 

لتعزيز مكانة مجلس التعاون من جميع النواحي 
وخصوصا من الناحية األمنية التي هي في أمس 

احلاجة إليها في الظروف الراهنة بالرغم من 
االتفاقيات األمنية لغالبية أعضائه مع كبرى دول 

العالم.
ان الوضع الراهن في الشرق األوسط عموما، 
وفي منطقة اجلزيرة العربية حتديدا يدفع الى 

احلاجة للمضي قدما نحو تعزيز املكانة السياسية 
واألمنية عبر كافة السبل، وانضمام األردن 

واملغرب يشكل استراتيجية جديدة لشكل وعمل 
مجلس التعاون ويوصل رسالة للجميع أن مجلس 

التعاون مستعد وبصورة جادة لالستمرار في 
خططه التنموية، كما هو احلال في البحث عن 

استقرار أمني وتعزيز دفاعي يضمن بقاء مجلس 

التعاون اخلليجي ويحفظ سيادة دوله حتى وإن 
كان عبر انضمام دول ال تشترك مع دول اخلليج 

من اجلانب اجلغرافي.
يبقى السؤال حول آثار هذا اخلبر على اجلامعة 

العربية، وما هو تأثيره على دور اجلامعة في حل 
قضايا ومشاكل العالم العربي خصوصا ما متر به 

معظم الدول العربية من مصاعب وأزمات، حيث 
ان اجلامعة العربية فشلت كثيرا في حل أزمات 

سابقة ووجودها يعتبر شكليا في معظم األحيان، 
ناهيك عن وجود عراقيل سياسية وادارية 

واقتصادية حتتاج جلملة من االصالحات التي لن 
تأتي في القريب العاجل. 

وبالتالي، فمن حق دول اخلليج أن تعزز من 
جتمعها الذي يخطو خطوات كبيرة من الناحية 

االقتصادية والسياسية بصورة ال تعطل من عمل 
اجلامعة خصوصا أن قطر قد تسابقت مع مصر 

على منصب أمني اجلامعة والذي فازت به األخيرة 
مؤخرا. وعليه، فدول اخلليج ليست مبعزل عن 

قضايا العالم العربي والسيما أنها أظهرت في 
عديد من املشاهد سعيها حلل مشكالته على 

كافة الصعد. إن انضمام األردن واملغرب ملجلس 
التعاون اخلليجي وتوسيع دائرة أعضائه لن 

يؤثر بطبيعة احلال على عمل اجلامعة العربية 
ولن يكون بديال عنها خصوصا أن الدول العربية 
سبق أن شكلت حتالفات ومجالس سابقة في عمر 

اجلامعة العربية.

الوحدة خطوة 
جريئة تدحر 
األعداء وتغيظ 
املنافقني

جود
 إييلج رَيْل

مجلس التعاون 
اخلليجي 
والفكر املغاير

د.عبداهلل زامل العنزي
Dr_t1@hotmail.com 

»صدى الكلمات«.. من خالل هذه اجلملة عزيزي 
القارئ أنتقل معك إلى صدى األصوات عبر طيات 

هذه القصة اجلميلة، والتي تروي لنا أن رجال 
حكيما جدا كان يستغل كل فرصة كي يعلم ابنه 

منذ صغره دروسا ليزيد خبرته في احلياة.
وذات يوم كان األب وابنه سائرين في واد فسقط 

الولد وصرخ، فسمع صوتا يصرخ مثله، فقال الولد 
الصغير: من أنت؟ بصوت عال فأجابه الصوت: 
من أنت؟ فرد عليه الولد قائال: أنا الذي أسالك، 

فأجابه الصوت باجلملة نفسها فغضب االبن وقال 
للصوت: أنت جبان، وفوجئ عندما وجد الصوت 

يرد بالكلمات نفسها، هنا قال الوالد احلكيم بصوت 
عال وبكل ذوق: أنا أحترمك كم أنت رائع، فرد 

الصوت بكلمات األب نفسها فالتفت البنه قائال: 

هذه ظاهرة تسمى الصدى، ولكن هذه هي احلياة 
تعطيك قدر ما تعطيها، لو أحببت الناس أحبوك 

بال حدود، وإذا أردت أن يحترموك ويوقروك 
فاحترمهم ووقرهم، وإذا أردت أن يسمعوا منك 

ويفهموك فاسمع لهم وافهمهم.
 ازرع املعاملة احلسنة حتصد ثمارها.

قال ژ  »اتق اهلل حيثما كنت، واتبع السيئة 
احلسنة متحها، وخالق الناس بخلق حسن«. 

ازرع اخلير وعامل الناس بأحسن مما حتب أن 
يعاملوك به، فارحم صغيرهم واحترم كبيرهم. 

يقول لقمان احلكيم »القلوب مزارع فازرع فيها 
الكلمة الطيبة فإن لم تتمتع بثمرها فتتمتع 

بخضرتها«.
أجل أيها احلبيب، كن ودودا مؤدبا لطيفا، كن 

متواضعا كرميا مبتسما غير فظ وال غليظ وال 
شديد، قال تعالى: )فبما رحمة من اهلل لنت لهم 
ولو كنت فظا غليظ القلب النفضوا من حولك 
� سورة آل عمران: 159(. وكن شكورا للناس 

واذكر فضلهم، فعن أبى هريرة ÿ مرفوعا: قال 
رسول اهلل ژ »ال يشكر اهلل من ال يشكر الناس«. 

هذه هي املعاملة احلسنة، تأسر القلوب وتسحر 
اخلواطر. 

يقول الشاعر: 
أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم   

 فطاملا استعبد اإلنسان إحسان
العالم بأجمعه آلة تصوير، فابتسم له من فضلك.

إن كان هذا هو مبدأك في احلياة، وهذا هو زرعك 
فكيف سيكون حصادك؟!

صدى الكلمات

ابتسم
 للعالم 

تواصل
د. خالد فهد الجار اهلل

dr.kaljaralla@gmail.com

ما الذي يدفع الكثير منا ملعرفة محتوى مقال 
منع من النشر؟ إنه السبب نفسه الذي يدعونا 
للتوقف ملشاهدة حادث مروري على الطريق 

أثناء القيادة، إنها غريزة الفضول »حب 
االستطالع أو االستكشاف« املوجودة لدى الكثير 

من الكائنات احلية. 
هذا الفضول دفعني إلى التساؤل عن سبب 
غلبة الفضول املذموم أو حب االطالع على 

شؤون اآلخرين اخلاصة على غريزة الفضول 
احملمود أو حب االستطالع املعرفي الدافع للبحث 

والتعلم في مجتمعاتنا الشرقية؟ بحثي عن 
اإلجابة دلني على مجموعة من املسائل أشير 

إليها وبإيجاز، أولها قصور نظم ومناهج التعليم 
والبحث التي تعزز غريزة الفضول اإليجابي 

وثانيها شيوع سلوكيات مجتمعية وتربوية 
تنمي غريزة الفضول السلبي، وكلتا املسألتني 

قابلتان للمعاجلة وفق منهج علمي يتبناه املجتمع 
وترعاه الدولة. أما املسألة الثالثة فهي اجلانب 

الفطري لهذه الغريزة أو املورث البيولوجي ولعله 
اجلانب األكثر إثارة في هذا املوضوع، ومعلوم 

أن استدالالت علماء السلوك كانت تقوم على ما 
مت رصده من سلوكيات فطرية لبعض حيوانات 

التجارب وقدرتها على اكتشاف حلول لشبكة 
من املمرات املعقدة. املثير في هذا املوضوع أن 

النظرية الفطرية تعززت عندما جنح فريق باحث 
من مؤسسة ماكس بالنك األملانية عام 2007 في 

عزل مورث أطلق عليه »جني الفضول« لدى نوع 
من العصافير أعطي رمز »Drd4«. هذه الطيور 

التي تنتشر فيها تلك اجلينات تظهر قدرة ونزعة 
طبيعية الستكشاف مناطق جديدة وغير مألوفة 

في أقفاصها. وتبع ذلك عام 2009 اكتشاف 
باحثني في جامعة تورنتو الكندية مواد كيميائية 

وبروتينا في مناطق من مخ فئران التجارب تزيد 
من السلوك االستكشافي عندما تتوافر بشكل 

كبير. 
الباحث�ون ي�أملون أن تساهم تلك االكتشافات 

في تطوير عالج بعض األمراض أو العادات 
السلوكية عبر تقنيات العالجات اجلينية 

واجلزيئية في املستقبل القريب. وحتى ذلك 
احلني سنواصل الوقوف وتعطيل السير ملشاهدة 

احلادث املروري أثناء القيادة إلشباع غريزتنا 
الفضولية.

ُمنع
 من النشر

تواصل
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