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أم املؤمنني متتدح 
سيدة النساء

»مبادئ حقوق 
اإلنسان في الرعاية 

الصحية«

)20 جمادى اآلخرة ذكرى امليالد السعيد للسيدة فاطمة 
الزهراء عليها السالم(

٭ في الدر املنثور للسيوطي في ذيل تفسيره آلية 
اإلسراء قال: وأخرج الطبراني عن عائشة )رضي اهلل 

عنها( قالت: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم: ملا 
أسري بي إلى السماء أُدخلت اجلنة فوقفت على شجرة 
من أشجار اجلنة لم أر في اجلنة أحسن منها وال أبيض 

ورقا وال أطيب ثمرة فتناولت ثمرة من ثمرها فأكلتها 
فصارت نطفة في صلبي فلما هبطت إلى األرض واقعت 

خديجة )عليها السالم( فحملت بفاطمة فإذا أنا اشتقت 
إلى ريح اجلنة شممت ريح فاطمة« )انظر مستدرك 
الصحيحني ج3 ص 156 وذخائر العقبي ص 44/36 

وتاريخ بغداد للبغدادي ج5 ص 87 وغيرها(.
٭ وقالت أم املؤمنني عائشة )رضي اهلل عنها(: »ما رأيت 

أحدا كان أشبه كالما وحديثا من فاطمة برسول اهلل صلى 
اهلل عليه وآله وسلم، وكانت إذا دخلت عليه رحب بها وقام 
إليها فأخذ بيدها فقبلها وأجلسها في مجلسه«. )مستدرك 

الصحيحني ج3 ص 154 والبخاري في األدب املفرد ص 
141..إلخ(.

٭ وفي حديث آخر عن أم املؤمنني »أقبلت فاطمة سالم 
اهلل عليها متشي مشيتها مشية النبي صلى اهلل  عليه وآله 
وسلم فقال النبي صلى اهلل عليه وآله وسلم مرحبا بابنتي 

)ثم جرى حوار مذكور في محله( فقال صلى اهلل عليه 
وآله وسلم: أما ترضني أن تكوني سيدة نساء أهل اجلنة 

أو نساء املؤمنني؟ فضحكت لذلك )انظر البخاري في كتاب 
بدء اخللق ومسند أحمد بن حنبل ج 6 ص 282: سيدة 

هذه األمة أو نساء العاملني(.
٭ وقالت عائشة )أم املؤمنني رضي اهلل عنها(: ما رأيت 
أحدا أصدق من فاطمة سالم اهلل عليها غير أبيها )حلية 

األولياء ج 2 ص 41(. وعن أم املؤمنني عائشة )رضي اهلل 
عنها( قالت: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم: 

إذا كان يوم القيامة نادى مناد يا معشر اخلالئق طأطئوا 
رؤوسكم حتى جتوز  فاطمة بنت محمد صلى اهلل عليه 

وآله وسلم )انظر احملب الطبري في ذخائره ص 48 
وتاريخ البغدادي ج8 ص 141 وغيرها. )مختارات من: 

فضائل اخلمسة من الصحاح السنة للفيروز أبادي/سيرة 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم وأهل بيته عليهم 

السالم للمجمع العلمي ألهل البيت(.
> > >

قبل  أيام تشرفت بزيارة مرقد اإلمام الرضا گ في 
مشهد، وأثناء صالة اجلماعة في أحد أروقة احلرم 

الشريف رأيت من اإليرانيني السنّة من  يصلي معنا 
مع التزامه بواجباته الفقهية من التكتف والسجود على 

السجاد فسألت من بجانبي هل أنتم هكذا قال نعم 
التواجد السني ـ الشيعي في املساجد عادي جدا وبكثرة 

في طهران.
> > >

في أعقاب مقتل بن الدن أرسل أحد علماء الدين الكويتيني 
الى من ميون عليهم من الكتّاب الرسالة التالية: فيما 

يتعلق بخبر مقتل بن الدن، ونظرا حلالة االحتقان الطائفي 
التي  منر بها، لدي  رجاء من اإلخوة واألخوات، وهو عدم 
التطرق لهذا املوضوع أبدا في مقاالتهم في األيام القادمة، 
ألن تطرق أي شيعي لهذا املوضوع، وإن كان الطرح في 
غاية املوضوعية والعقالنية سيوظف ألغراض التأجيج 

الطائفي. أعلم أن هذا املوضوع يغري الكاتب للكتابة لكن 
الوضع ال يحتمل.. وينصح: ال تبدي أي فرح أو تشف 

فهذا من ناحية ليس من أخالقنا، ومن ناحية ثانية الوضع 
ال يحتمل. )ألف حتية وتقدير لهذا العالم(.

تناولنا في مقال سابق »الصحة.. املفهوم والواقع« 
تعريف الصحة وفق دستور منظمة الصحة العاملية 

والتزام الدولة ضمن مواد الدستور وحتديدا املادة 15 
وحتديات حتقيق ذلك املفهوم في ظل واقعنا االجتماعي 

والسياسي، ويزيد التحدي على القائمني على إدارة 
اخلدمات الصحية إذا أضفنا أن التمتع بأعلى مستوى 
متاح من الصحة هو أحد احلقوق األساسية لإلنسان.

ويعد هذا األمر التزاما آخر للدولة نتيجة انضمامها إلي 
املعاهدات الدولية وامليثاق العاملي حلقوق اإلنسان حيث 

أكدت املادة 25 من امليثاق العاملي حلقوق اإلنسان أن 
»لكل شخص حق في مستوى معيشة يكفي لضمان 

الصحة والرفاهية له وألسرته وخاصة على صعيد 
العناية الطبية وصعيد اخلدمات االجتماعية الضرورية 

وله احلق فيما يأمن به الغوائل في حاالت البطالة أو 
املرض أو العجز أو الترمل أو الشيخوخة أو غير ذلك 
من الظروف اخلارجة عن إرادته والتي تفقده أسباب 

عيشه«.  إن املبادئ األساسية حلقوق اإلنسان في 
الرعاية الصحية واملتفق عليها عامليا ميكن حصرها 

باآلتي: أوال: العمومية: أي أن يحصل اجلميع على نفس 
مجموعة اخلدمات الصحية األولية والتخصصية. ثانيا: 
اجلودة: أي أن تتوافق معايير تقدمي اخلدمة مع املعايير 
العاملية املتعارف عليها طبيا واجتماعيا. ثالثا: العدالة: أن 
يتوزع العبء املالي لتكلفة اخلدمات الصحية بعدالة على 
جميع املواطنني. رابعا: الفعالية: وهي أن يتم تقدمي أعلى 

جودة من اخلدمات بأقل تكلفة. في ظل تلك املبادئ 
ومع تأكيد منظمة الصحة العاملية ألعضائها على أهمية 

االلتزام بالرعاية الصحية اآلمنة يبرز حجم التحدي 
على القائمني على الصحة واجلهات الرقابية.

a.alsalleh@yahoo.com

dr.kaljaralla@gmail.com

عبدالهادي الصالح

د. خالد فهد الجاراهلل
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د. نرمين يوسف الحوطي
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»تراب املاس« رواية للروائي »أحمد مراد« قامت 
صديقتي »أم علي« بإعارتها لي لقراءتها، مختصر 

الرواية في املقولة التي استهلت بها افتتاحيتها »أظلم 
األوقات في تاريخ األمم هي األوقات التي يؤمن فيها 
اإلنسان بأن الشر هو الطريق الوحيد للخير« وكانت 

تلك الكلمات مأخوذة من »فلسفة العدميني«.
 الرواية تدور أحداثها في القاهرة وسط املدينة 

والصراع يقوم ما بني اخلير والشر وكيفية القضاء 
عليه من خالل شخصية »طه« الذي ورث عن والده 

سالحا يقضي على الشر وهو »تراب املاس«. 
تراب املاس كما توضحها الرواية هو بقايا املاس ومن 
يقوم بتناولها خالل ثالثة أشهر يفقد حياته وال أحد 

يعرف بعد ذلك ما هي أسباب الوفاة، تبدأ الرواية 
بتمهيد عن حياة أسرة مصرية بسيطة مكونة من أب 

قعيد وابنه »طه«.
يعمل مندوب أدوية، ومن خالل احلوارات القائمة 
بني الشخصيات يكشف لنا الروائي ويعري لدى 

القارئ كثيرا من أمور الفساد التي كانت حتدث قبل 
عام 2010، وبعد معايشتنا للتمهيد الذي أجاد الكاتب 

بتصويره للقارئ وجعله يشعر بأنه أحد أفراد روايته 
يبدأ احلدث مبوت والد طه واألحداث املواكبة ملوته 

ألنه توفي مقتول، يقوم طه بأخذ الثأر والبحث عن 
قاتل والده وتتغير شخصية »طه« بعدما يقوم بقراءة 
مذكرات والده ويدخل دائرة االنتقام من خالل قنينة 

صغيرة ممتلئة بتراب املاس كتب عليها »رائحة الفل 
»تلك القنينة التي كانت سالح والد طه في صباه من 

أجل االنتقام واإلحساس بأن اخلير انتصر على الشر 
وها هو »طه »يقوم مبا كان يقوم به والده في صباه 

فيبدأ بأخذ ثأر والده ومن ثم قتل بعض رموز الفساد 
في الدولة إلى أن تنتهي بنا الرواية الى أن الفساد 

مستمر والشر باق، ولكن يبقى السؤال: إذا أردنا أن 
جنعل اخلير ينتصر على الشر فكم من أطنان نريد 

من تراب املاس؟ 
٭ كلمة وما تنرد: قال تعالى: )إنا أرسلنك باحلق 

بشيرا ونذيرا وإن من أمة إال خال فيها نذير ـ سورة 
فاطر: 24(.

»تراب املاس«

فيصل حمد إبراهيم المزين
almuzayen@yahoo.com

ال يخفى على أحد انحدار اخلدمات الطبية بالكويت، 
أقولها وقلبي يعتصر أملا على وطني، هذا الوطن 
الذي بناه آباؤنا وأجدادنا وكانوا سوره احلصني 

بإخالصهم وتفانيهم في حمايته وبنائه وتأسيسه 
على أفضل األسس من جميع النواحي، فعملوا ما 

عليهم، لكن احملزن اننا لم نفعل مثقال ذرة مما عملوا، 
وهنا اقصد احلكومة املنوط بها رعاية وإدارة وحماية 

مؤسسات الدولة، وأعضاء مجلس األمة املنوط بهم 
مراقبة األداء احلكومي، ال يحركون ساكنا إال وفق 
حساباتهم السياسية والتي حادت في بعضها عن 

اجلادة الشعبية ومصلحتها. لقد صعق اجلميع عندما 
بثت إحدى الفضائيات الكويتية يوم 23 اجلاري مقطعا 

مصورا عن طريق الهاتف النقال ملأساة إنسانية 
ألطفال كويتيني وغيرهم وهم مرميون على األرض 

في مستشفى اجلهراء، بجناح األطفال واألجهزة 
الطبية محيطة بهم في غرفة هي باألساس استراحة، 

وهم أطفال ُخّدج وأصحاب إعاقات مختلفة، مخز 
ومحزن أن يحصل هذا في دولة مثل الكويت والتي 
تبني املستشفيات واجلامعات وكافة أنواع املشاريع 
في مغارب األرض ومشارقها، ومستشفياتنا أسوأ 
من السيئ، ما هذا التناقض؟ وما هذا االستخفاف 

بالشعب؟ نعالج اآلخرين ونعلمهم ونبني لهم، 
والكويتيون يعانون كل يوم وفى كل مكان، أين أنت 
يا حكومة اإلصالح املزعوم؟ أين أنتم أيها النواب يا 
من تنادون باإلصالح؟ أال تخافون من دعوة املظلوم 

والتي ليس بينها وبني اهلل حجاب؟
هذه إحدى املآسي وما خفي أعظم، وال يستثنى من 

هذا االستخفاف بصحة أهل الكويت وسوء اخلدمات 
الطبية أي مستشفى حكومي بالكويت، فإلى متى 

يستمر هذا الوضع املشني؟ أين من ينعمون بخيرات 
الكويت من هذه املصائب؟ أم ان املوضوع: نفسي 
نفسي؟ فنرى هؤالء عندما يصاب ببرد تسخر له 

وألهله الطائرات اخلاصة لتلقي العالج في أرقى 
وأفضل املستشفيات العاملية في أوروبا وأميركا، أما 

املواطن البسيط فال عزاء له، وعليه أن يضطر الى 
صرف معاشه البسيط لتلقي العالج بالشيء القليل 
من اإلنسانية واالحترام مقابل شفط كل شيء من 
املعاش في املستشفيات اخلاصة. سنطالب وترتفع 
أصواتنا إذا لم تعمل احلكومة وفورا على حل ملف 
الصحة بشكل جذري وسريع، وسيكون لنا موقف 

مع األعضاء في كل مكان نراهم، وبكل تأكيد سيكون 
احلساب عند صناديق االقتراع عسيرا، فاجلميع ـ 

احلكومة واألعضاء ـ أدوا اليمني على هذا النحو وفقا 
للدستور »أقسم باهلل العظيم أن أكون مخلصا للوطن 
ولألمير، وأن احترم الدستور وقوانني الدولة، وأذود 

عن حريات الشعب ومصاحله وأمواله، وأؤدي أعمالي 
باألمانة والصدق« فأين أنتم من هذا القسم وأبناؤنا 

املرضى على األرض في مستشفى اجلهراء؟

كلمة صدق

مستشفى 
اجلهراء.. مأساة

عبدالحميد جاسم الباللي
al-belali@ hotmail.com

عبارة تقال في اللهجة الكويتية ملن تدخل في خالف 
بني طرفني دون أن يكون هو جزءا من هذا اخلالف 

أو كان طرفا فيه، فيقال له: من داس على عصعصك؟ 
والعصعص هو الذيل، وتقال في البشر استعارة عن 

احليوان الذي يهجم على من يتحرش فيه ويدوس 
على ذيله وعموما تستخدم أيضا فيمن يثور على 
اآلخرين دون مبررات مقنعة.. ففي حادثة »هوشة 

النواب« ثورة من الطرفني دون مبررات مقنعة.. 
وابتداء البد من اإلشارة إلى ثالث مقدمات:

األولى: أن النواب ليسوا مالئكة وال رسال، وليسوا 
مبعصومني، فهم بشر مثلنا يصيبهم ما يصيبنا، وإن 

كان هذا صحيحا فإنه ال يعفي أحدا مبا حدث من 
إساءة، وال يغنينا عن البحث والتحليل لهذه احلادثة 

املؤسفة.
والثانية: أنه من الصعب في مثل هذه القضايا 

أن تكون في منطقة الوسط أو احلياد، وليس من 
املستحيل، ألنه مهما تكن متجردا فإنك لن تسلم من 
اتهام أحد الطرفني بأنك مع اجلانب اآلخر، واألفضل 

أن تقف مع احلق الذي تعتقده، انطالقا من التوجيهات 
القرآنية والنبوية، وما يدلنا عليه العقل السليم.

والثالثة: أن مثل هذا النزاع واالشتباك بني املختلفني 
من نواب األمة ليس هو األول في العالم، وال يجوز 

أن جنلد الذات إلى درجة الشعور بأننا أسوأ بشر في 
العالم، وأن هذا األمر لم يحدث مثله في أي برملان من 
برملانات العالم، بل ان احلقيقة أن مثل هذا االشتباك 

وأكثر منه ضراوة سواء باأليدي أو األلسن حدث 
في الكثير من برملانات العالم، وأعرقها دميوقراطية، 
مع كل ذلك فإن هذه املقدمات الثالث ليست مبررا ملا 
حدث، وسياقها فقط لئال نبالغ في القضية أكثر مما 

حتتمل، وأال تكون لها مضاعفات تتعدى نطاقها، وأن 
نضع األمور في نصابها. 

ولنا بعد ذلك أن نتخيل ثالثة سيناريوهات قد حدثت 
أثناء مناقشة قضية أسرانا في غوانتانامو.

السيناريو األول: طرح هذه القضية، وقد تكلم فيها 
اجلميع كالما وطنيا رائعا، من النواب السنة والشيعة، 

وعندما جاء دور النائب القالف قال رأيه دون أن 
يستهزئ بلهجات القبائل، أو يتهم أحدا باإلرهاب 
أو االنتماء للقاعدة، أو ما يفهم منه سب وشتيمة 

واحتقار ألحد.
السيناريو الثاني: أن النائب القالف بعدما طرح 

اجلميع كالما وطنيا رائعا في حق أسرانا، بدأ بالسب 
والشتيمة واالستهزاء بلهجة القبائل، ولكن الطرف 
اآلخر لم يبادلوه السب وال الضرب، بل سكتوا عنه 

متاما، ولم يعيروه انتباها.
السيناريو الثالث: أن القالف بعدما جاء دوره كان 
راقيا في طرحه وأبداه بكل لباقة دون أن يسب أو 
يستهزئ بأحد أو يتهم أحدا، ولكن الطرف اآلخر 

هو الذي سبه وشتمه وحقره، ولكن لم يبادلهم هذه 
الشتائم بل ترفع عن ذلك ولم يعبأ بسبهم وشتائمهم.
لألسف الشديد فإن شيئا من تلك السيناريوهات لم 
يحدث ولو حدث أحدها ملا حدث ما حدث من مأساة 

أخالقية أطاحت بهيبة النواب من الطرفني.
إن نائب األمة عندما قبل بهذا املنصب، وسعى إليه، 

كان البد أن يعرف أبجديات هذا املنصب والتي 
تقتضي حتمل الرأي اآلخر، وتوقع الهجوم من 

أصحاب الرأي اآلخر، والذي يشمل السب والشتائم 
واإلهانات واالتهامات، وإذا كان من النوع الذي ال 

يتحمل ذلك كان يتعني عليه منذ البداية أال يخوض 

هذا املجال، بل يكون بينه وبني املجلس بعد املشرقني.
واآلمر اآلخر هو أن املتدين، أو من رفع راية الدين 
البد أن ميتثل ألخالق هذا الدين بالبعد عن البذاءة 

اللسانية واالتهام من غير دليل واالحتقار لآلخرين. 
واإلساءة لهم باليد واللسان.

ويكفي ما جاء في سورة احلجرات من أخالق واضحة 
في هذا السياق وقول النبي ژ: »املسلم من سلم 

املسلمون من لسانه ويده«. كان على النائب القالف أن 
يترفع عن مثل هذه اإلساءات التي ال تليق مبقامه، وال 
بالعمامة التي يلبسها، وكان على النواب الذين اعتدوا 

عليه الترفع عن رد اإلساءة اللسانية باللكمات والعقل، 
فليس هذا سمت الدعاة إلى اهلل، ومن سلك طريق 

الدين والتدين. فقد قال اإلمام الشافعي:
يخاطبني السفيه بكل قبح.. فأكره أن أكون له مجيبا

يزيد سفاهة فأزيد حلما.. كعود زاده اإلحراق طيبا
ونختم بقول اإلمام علي ÿ في وصية من روائع 
وصاياه ملن تقلد املسؤولية في أي مكان كان. حيث 

يقول: »من حلم ساد، ومن ساد استفاد، ومن استحيا 
حرم، ومن هاب خاب، ومن طلب الرياسة صبر على 

السياسة، ومن أبصر عيب نفسه عمي عن عيب غيره، 
ومن سل سيف البغي قتل به، ومن حفر ألخيه بئرا 
وقع فيها، ومن نسي زلته استعظم زلة غيره، ومن 

هتك حجاب غيره انتهكت عورات بيته، ومن كابر في 
األمور عطب«.

ويظل السؤال حائرا من غير جواب: »من داس على 
عصاعصكم« ما الدوافع واملؤثرات واخللفيات التي 

أحدثت وأثارت هذه الزوبعة؟
نسأل اهلل أن يصفي القلوب، وينشر الود والوئام وأن 

يحمي الكويت من كل مكروه.

وضوح

من داس
 على 
عصاعصهم؟

من ثقب الباب
علي القالف

A_alqallaf_75@hotmail.com

أدرك أن الوساطة مهمة شاقة جدا خصوصا إذا ما 
ارتبطت جهودها بأبعاد سياسية ذات أثر مباشر 

على األنظمة والشعوب، ولكن األمر الذي يستعصى 
علي فهمه وتفسيره يكمن في املدى الذي يجب أن 
يتوقف عنده أي وسيط مكلف بأي عملية تفاوض 
ليعيد قراءة الوضع وتقييمه وفقا لدرجة التزام كل 
طرف من أطراف النزاع مبا مت االتفاق عليه خالل 
مراحل التفاوض املختلفة وهذا ما اعتبره مدخال 
للتعليق على احلالة اليمنية القائمة حاليا والدور 

التفاوضي الذي تلعبه منظومة دول مجلس التعاون 
اخلليجي عبر تكليف األمني العام عبداللطيف الزياني 

بهدف تأكيد حرصها وسعيها املستمرين إليجاد 
مخرج آمن للرئيس اليمني وذلك بناء على طلبه. 

إال أن األخير بات يحرص كل احلرص على ما 

يبدو على مفاجأة جهود الوساطة اخلليجية بعقبات 
اللحظة االخيرة والتي باتت تعكس حقيقة واحدة 

فقط وهي شعوره املفاجئ بأنه الطرف االقوى في 
معادلة التفاوض وان املبادر اخلليجي يتوجب عليه 

وفق ذلك أن يعيد صياغة املبادرة اخلليجية وفق 
شروطه املتجددة كل 24 ساعة والتي يبدو أنها لن 

تنتهي.
أعتقد أنه ان األوان في أن تبدي دول املجلس موقفا 
أكثر حزما فيما يتعلق باملدى الذي يجب أن تتوقف 

عنده جهود الوساطة والتفاوض ألن هناك على ما 
يبدو من هو مستمتع بلعب »اللبيدة« فيعيدنا ويعيد 

املسار التفاوضي للمربع األول في كل مرة يقترب 
فيه إلى نهايته، لذلك أمتنى على دول مجلس التعاون 

أن تستمر فترة تعليقها للمبادرة اخلليجية والتي 

تزامنت مع رفض الرئيس اليمني األخير لها حتت 
حجج ال تقنع إال صاحبها حتى تتأكد الرئاسة اليمنية 
أن املخرج الوحيد لها هو عن طريق مبادرة املنظومة 
اخلليجية التي حتظى بدعم وغطاء دوليني، أما أميننا 

العام والذي أدى ما كلف به، فأقول له: قدرك ان 
تبدأ مهامك في فترة تاريخية يشهدها العالم، لذلك 

يتوجب عليك أن تستريح من »التمشور« بعض 
الوقت ألن االستحقاقات االقليمية والدولية القادمة 

والتي ستكون من اولويات املنظومة اخلليجية 
ستتطلب منك جهدا مضاعفا لذا أقترح عليك 

فيما يخص الشأن اليمني أن تستريح إلى ان يتم 
االتصال بك عن قريب لتنقذ ما ميكن إنقاذه وحينها 
ال تصعد سلم طائرتك إال وأنت آخذ توقيع الرئاسة، 

فسوابقها معك عديدة.

استرح
 يا الزياني 

شواهد
مهنا غازي العتيبي

احلديث عن إمكانية انضمام األردن واملغرب إلى دول 
مجلس التعاون اخلليجي هو في محله الصحيح وله 

دواعيه الداعية له مهما كانت هناك أصوات تنادي 
بخالف ذلك، فاملراقب للساحة السياسية يرى أننا 
مهددون بني الفينة واألخرى من قبل إيران ومن 

تصدير الثورة الصفوية باجتاهنا واجتاهات أخرى، 
فإيران اجلارة العابثة واملؤذية منذ أن تولى رئاستها 
جناد وهي تهدد بضرب مصالح الغرب لدينا وتهدد 

بضربنا وال تكف عن التدخل في الشأن الداخلي لنا، 
رغم انها جارة أيضا لباكستان وتركيا وأفغانستان 

ودول أخرى تعرفها إيران حق املعرفة وتعي ماذا 
يحدث، لو قامت بتهديدها أو ممارسة ما متارسه معنا 

كدول ملجلس التعاون اخلليجي محبة للسالم.
لو كنت ذا مسؤولية أو ذا قرار في دول مجلس 

التعاون ألدخلت تركيا في مجلس التعاون إضافة 

للمغرب واألردن لتخشانا إيران املؤذية والتي ال تكف 
عن ممارسة هيمنتها واستعراض قوتها وأفكارها 

املتخلفة ضدنا كدول محبة للسالم والعيش في أمان، 
وما نحتاج له اآلن هو أن نخلق حدودا محاذية مع 
إيران جديدة ونشارك العالم في خلق إيران جديدة 
رائعة بعيدة كل البعد عن نشر الفوضى واإلرهاب 

والتوسع ضد اآلخرين.
إن إيران بحجمها هذا، وبرحيل حزب البعث من 
العراق، واختالل التوازن اإلستراتيجي وبتوجه 

إيران في اآلونة األخيرة إلى إنتاج أسلحة الدمار 
الشامل، كل هذا غير من إيران الرائعة ذات الطبيعة 

اخلالبة واملوارد الطبيعية الزراعية واملنتجات الغذائية 
وتوافر املياه وغيرها من األنهار والشالالت والثروات 

الطبيعية كالغاز والبترول، وبدال من أن تكون إيران 
قبلة للسياحة وجلب البضائع واملنتجات الزراعية 

والغذائية جعل منها مستودعا كبيرا لألسلحة.
إال أن استحواذ إيران املهيمنة ذات السياسة التوسعية 

على العراق وعلى سورية ولبنان وجزء من القيادة 
الفلسطينية )حماس(، كل هذا يؤكد أننا أمام مارد 
فارسي ال يعلم وال يدرك إال لغة احلرب واخلوف 

والهلع، لهذا كان من املفروض إدخال تركيا في 
مجلس التعاون إضافة للمغرب واألردن حتى تعود 

إيران لقمقمها كمارد فارسي يهددنا ويتحدانا ما بني 
مناسبة وأخرى ويتوعدنا وكأننا ألد أعدائه ولسنا 

دوال إسالمية يجمعنا الدين واجليرة وأشياء كثيرة 
مشتركة لهذا أنا أخالف كل الذين يعارضون دخول 
األردن واملغرب إلى مجلس التعاون بل أحبذ دخول 

تركيا في املجلس اإلسالمي اخلليجي الذي تربطه 
مصالح وأحالم وأشياء كثيرة لنغلق الباب أمام إيران 

وأطماعها.

املغرب واألردن 
وكذلك تركيا


