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من وجهة نظري الشخصية أعتقد أن مجلس التعاون 
اخلليجي يوشك أن يحذو حذو جامعة الدول العربية 

في محدودية أثره على املستوى العربي واملستوى 
العاملي، وذلك أنه ال ينتهج سياسة ملزمة ألعضائه 

ضمن استراتيجية واضحة معلنة وخطط تنفذ بدقة 
تتوج باالحتاد الكونفيدرالي تتوحد فيه اجليوش 

والعملة والسياسة اخلارجية، وهذا األمر لن يكون 
إال بوعي الشعب اخلليجي ذلك الوعي الذي يشكل 

عامال يضع املجلس أمام مسؤولية تاريخية يحدد من 
بعدها مصير الشعب اخلليجي كله، فما قد تتعرض 
له أي دولة خليجية من زعزعة نظامها – ال قدر اهلل 

- سينعكس سلبا بالضرورة على جميع دول مجلس 
التعاون.

إن دعوات الشعب اخلليجي لقياداتها إبان كل قمة 
خليجية أمر جميل وحسن ومهم، ولكن الدعوات 
وحدها ال تكفي، إذ يجب على النخب السياسية 
والثقافية وأساتذة اجلامعات ورجال األعمال أن 

يسعوا جميعا إلى ترسيخ وعي يدفع إلى أن يكون 
للشعب اخلليجي األثر الرئيسي في أن تتبنى األمانة 

العامة فكرة وضع دستور ألعضاء مجلس التعاون 
اخلليجي يحقق الغاية التي أسس املجلس من أجلها 
وهو وحدة هذا االحتاد تلك الوحدة التي تعود على 
املواطن اخلليجي باألمن واألمان والرخاء والتنمية. 

إن املتابع لواقع مجلس التعاون اخلليجي وأنشطته ال 
يجد صعوبة في استنتاج أن الوسائل التي يعمل من 
خاللها املجلس ليست متطورة مبقاييس االحتادات 
التي أصبحت ذات تأثير كبير في كل محفل عاملي، 

كما أنها ال تكاد تخرج عن ردود األفعال جتاه 
األحداث العاملية التي يصنعها القدر ثم الدول العظمى 

فلماذا ال يتجه مجلس التعاون اخلليجي إلى داخله 
أوال لينهي كل ما من شأنه أن يعيق أهدافه الرئيسة؟ 

ثم يسابق الزمن في حتقيق أكبر قدر من االكتفاء 
الذاتي تتضافر فيه القدرات والطاقات واملوارد وسد 

النقص من املوارد أو من األيدي العاملة من خالل 
تنسيق تام يكون فيه املجلس طرفا واحدا واملصادر 

اخلارجية الطرف اآلخر، وفي هذا اجلانب ينبغي 
أن تكون دول اجلوار والسيما اليمن واألردن بعدا 
استراتيجيا، ويجب أال تكون االتفاقية بني األردن 

والكيان الصهيوني سدا بيننا وبني األشقاء في 
األردن بل يجب أن تكون جسرا لنسترد من خالله 

األرض املغصوبة واحلقوق املهدرة عندما يصبح 
األردن جزءا ال يتجزأ من مجلس التعاون اخلليجي 

وليس وطنا عربيا أصبح في خضم صراعات وأخطار 
حتيط به من كل جهة، كما ال ينبغي أن يكون أسلوب 

نظام احلكم في اليمن سببا في ترك هذا البلد الشقيق 
دومنا استفادة من موارده وطاقاته، وقد كان من 

األجدر أن يكون ذلك مقدما على أن يضم إلى بطولة 
كأس اخلليج لكرة القدم فحسب، حتى إذا حدث ما 
حدث تنبهنا وبذلنا أضعاف ما كان ينبغي أن نبذله 

من قبل.
إن إيران اجلارة املسلمة استطاعت أن حتقق كثيرا 

من أهدافها، ألنها ذات قيادة واحدة وأهداف واضحة 
مرسومة كما أن املشاركة الشعبية فيها فاعلة، وأما 
نحن العرب فإنني أخشى أن يصدق فينا قول اهلل 

تعالى: ) حتسبهم جميعا وقلوبهم شتى(.
إن األخطار احملدقة بنا تتطلب حتركا سريعا وحلوال 

جذرية جادة متس األسس التي قام عليها املجلس، 
وهذا لن يكون طاملا بقي الشعب اخلليجي ال ميلك إال 

الدعاء بظهر الغيب.

قبل البدء في مقالنا وجب علينا أن نسلط الضوء بعض 
الشيء على أسطورة أيزيس وأوزوريس التي تدور أحداثها 

من احلب اخلالد والبقاء من أجله، تبدأ األسطورة التي 
تنتمي للحضارة الفرعونية بقتل ست ألخيه أوزوريس 
من أجل عرش امللك، ولم يكتف ست مبقتل أخيه ولكن 
قام بقطع جسده إلى اثنني وأربعني جزءا وقام بتوزيعها 

على أقاليم مصر، لم تستلم إيزيس الزوجة احملبة لزوجها 
لهذا األمر، بل هربت من حكم ست وذهبت لتقوم بتجميع 
اشالء زوجها وبعد جتميع جسد محبوبها أجنبت منه بعد 
ذلك ولدا هو حورس، وأصبح أوزوريس ملكا في مملكة 

املوتى، تلك هي األسطورة التي يعتقد الكثير أنها من 
نسيج اخليال، وبرغم هذا إال أن كلمات التاريخ واحلضارة 

تخلد ذلك احلب وتشيد بتضحية إيزيس ألوزوريس وما 
حتملته من عناء وشقاء إلى أن استطاعت جتميع جسد 

محبوبها وزوجها أوزوريس ليرجع لها مرة أخرى.
بعيدا عن األساطير وحكايات احلب اخلالدة يبقى السؤال: 

أمازال الوقت ميتلك من احلب ليضحى من أجله؟
باألمس البعيد كانت األزمنة تختلف عما نقرأه في عصرنا 

هذا، كان التاريخ يسجل للحضارات ما متتلكه من فتوحات 
واختراعات وقصص حتمل الكثير من أشعار »احلب 

والتضحيات«، أما اليوم فما منتلكه من احلب والتضحية 
ما هو إال قليل وما منتلكه ليسجله التاريخ ال شيء له 
قيمة لتسجل، فعاملنا لن ولم يكون حضارة يسجلها 

التاريخ.
قضيتنا اليوم ليست هي التاريخ وسطورنا ال حتاور 

اساسيات احلضارات، ولكن كلماتنا تنبع من احلب الذي 
يعد أساس الكون، بدأ عنوان مقالتنا بالتساؤل إذا كان إلى 

اآلن يعيش معنا أوزوريس أم ال؟ وهذا ال يعني أن قضيتنا 
تقتصر فقط على الرجل بل أيضا السؤال يطرح نفسه، 

أمازالت أوزيس متواجدة في هذا الوقت؟
ان احلب أصبح عملة نادرة وقد يخفيها البعض ظنا بأنها 
أصبحت صفة للضعفاء وما هذا وذاك إال أننا جناوب عما 

يظن بأن احلب ضعف وأن احلضارات والتاريخ لم تسجال 
إال قصص حب األمراء والنبالء ولم نتغن ونشعر إال 

بقصائد كبار الشعراء، واليوم أصبحت األغلبية تستنكر 
للحب ظنا منها بأنه ضعف وذل فما نقول لهم إال: أقرأوا 

التاريخ لكي جتدوا فيما بينكم أوزوريس ليبحث عن 
أوزيس.

٭ مسك اخلتام: احلب جزء من وجود الرجل، ولكنه 
وجود املرأة بأكمله )بيرون(.
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ملح الفكر

محلك سر

اليوم اخلميس 6 أغسطس 
2015 سيكون يوما عظيما 

في تاريخ مصر املجيد، 
حيث سيفتتح فيه قناة 

السويس الثانية أو اجلديدة، 
وهو مشروع عظيم أجنز 
بتخطيط وتنفيذ ومتويل 

مصري صرف 100%، وفي 
زمن قياسي لم ير العالم له 
مثيال قط، مببادرة جريئة 

وشجاعة من الرئيس 
عبدالفتاح السيسي الذي 

أدرك قوة اإلرادة والقدرات 
والطاقات الكامنة في الشعب 

العظيم، فأطلق لها العنان 
فكان هذا اإلجناز العظيم 

قناة السويس الثانية التي 
ال تقل أهمية في خدمة 
مصر والعالم عن قناة 

السويس األولى التي مت 
افتتاحها في 17 نوفمبر 

1869 بعد عمل شاق ملدة 11 
عاما في العهد امللكي.. ما 

جعل كلمات الشاعر الراحل 
حافظ إبراهيم والتي شدت 

بها كوكب الشرق الراحلة أم 
كلثوم في 1951 تسطع أمام 

ناظري وفي مخيلتي، والتي 
كان مطلعها:

وقف اخللق ينظرون جميعا 
 كيف أبني قواعد املجد وحدي

ويعتبر 6 أغسطس 2015 
هو تاريخ انتهاء املرحلة 
الثانية من مشروع قناة 
السويس اجلديدة التي 
ستقصر زمن انتظار 

السفن لعبور القناة من 11 
ساعة إلى أقل من 3 ساعات، 

وهذا التاريخ هو انطالق 
املرحلة الثالثة واألخيرة من 

هذا املشروع الضخم، والتي 
أرى فيها أهمية ال تقل عن 

أهمية افتتاح قناة السويس، 
حيث ستكون مرحلة لتنمية 

إقليم السويس أي تنمية 
ضفتي القناة مبشاريع 
كبرى إلمداد وإصالح 

وصيانة السفن التي تنقل 
اكثر من 10% من بضائع 

التجارة العاملية والتي من 
املتوقع ان تضاعف خالل 

بضع سنني.. ومشاريع 
لبناء مناطق تخزين كبرى، 

وبناء أنفاق حتت القناة 
لعبور السيارات والشاحنات 

والقطارات لتربط شبه 
جزيرة سيناء مبصر، 

وستطلق هذه املشاريع 
فرصا استثمارية ووظيفية 

عظيمة للشعب املصري 
الصابر الذي يستحق 

مثل هذه املشاريع الكبرى 
لتنمية إيرادات الدولة 

وتنمية األرض املصرية 
وتوسيع مداخيل الشعب 

املصري العظيم.
بيد ان الغريب العجيب 
انه وبالرغم من أن هذه 
املشاريع سيكون اكبر 

املستفيدين منها هو الوطن 
والشعب املصري، إال أننا 
شاهدنا حفنة ضالة ممن 
يقولون انهم مصريون 

صارت قضيتهم باآلونة 
األخيرة محاربة هذا 

املشروع العظيم حتى انهم 
يصفون القناة اجلديدة التي 
أبهرت العالم وفي مقدمتهم 

شركات املالحة البحرية 
»ترعة«، أي نقعة ماء 

والحول وال قوة إال باهلل.. 
عموما سيشاهد العالم أجمع 
وأثناء االفتتاح مرور سفن 

الشحن العمالقة وهي إحدى 
فقرات حفل االفتتاح الذي 
سيكون مهيبا إن شاء اهلل.
وفي هذا املقام أتقدم إلى 

الرئيس عبدالفتاح السيسي 
واحلكومة املصرية واجليش 

والشعب املصري العظيم 
بخالص التهنئة بهذا اإلجناز 

العظيم، الذي ينبئ عن 
العهد اجلديد العظيم بقيادة 
الرئيس السيسي.. وهنيئا 

ملصر وشعب مصر به.. 
فهل من مدكر؟

baselaljaser@hotmail.com
@ baselaljaser

باسل الجاسر

قناة السويس إجناز 
عظيم لعهد السيسي 

اجلديد

رؤى كويتية www.salahsayer.com
@salah_sayer

reemw25@hotmail.com

صالح الساير 

ريم الوقيان

المحامي فوزان السنان

بعد االتفاق النووي بني اجلمهورية 
اإلسالمية اإليرانية والدول الكبرى 
دخلت منطقتنا في مرحلة رمادية 

لم تزل مالمحها غامضة ومتناقضة 
حيث اإلشارات في بواكيرها تسير 

في اجتاهات متعاكسة يصعب التكهن 
في خواتيمها، ولم تزل غيوم االتفاق 
املريب تواصل تراكمها لتلقي بظاللها 

القامتة على املنطقة حيث ال أحد 
يعرف اجتاهات البوصلة في املرحلة 
املقبلة، نحو االستقرار والتعاون أم 

النزاع والتناحر؟
> > >

من املؤكد أن شعوب املنطقة مبختلف 
دولهم وأعراقهم ومذاهبهم ومشاربهم 

يتمنون ترجيح خيار االستقرار 

وإنضاج »مبدأ اجلوار الطيب« بني 
إيران وسائر الدول اخلليجية. بيد أن 
هذا اخليار غير متوافر أمام حكومات 

املنطقة لعدم توافر معطياته في الوقت 
الراهن. ففي االجتماع األخير في 

الدوحة مت التوافق بني أميركا ودول 
اخلليج على »تسريع التسليح«! لذا 
من املرجح بقاء الوضع على ما هو 
عليه، وبقاء املنطقة على الصفيح 

الساخن حتى يقضي اهلل أمرا كان 
مفعوال.

> > >
إن عدم وضوح الرؤية املستقبلية 

للمنطقة ال يعني اليأس وإسدال 
الستائر، وقد يكون من املفيد إنشاء 

مجلس خليجي للحوار )غير الرسمي( 

يشارك فيه مفكرون ترشحهم 
احلكومات في إيران ودول مجلس 
التعاون اخلليجي والعراق واليمن، 

ميثلون جميع مكونات مجتمعات تلك 
الدول مبا فيها يهود إيران واليمن، 
من اجل التفكر بالغد دون اخلوض 

فيما حدث باألمس الغابر.
> > >

املجتمعات املعنية باألمر مجتمعات 
يوجهها التاريخ الذي ثبت أنه جزء 
من املشكلة. فهل يكمن احلل في 
اجلغرافيا؟ وهل دولنا في ضفتي 
اخلليج قادرة على صياغة السؤال 

التالي »ملاذا ال نعطي اجلغرافيا 
فرصة، لعلها تصلح ما أفسده 

التاريخ«؟

تطرقت في مقالي السابق إلى ضرورة 
تطبيق مادة التربية العسكرية في 

املدارس الثانوية، وقد القى املقال جتاوبا 
كبيرا من القراء واملتابعني، وقد ملست 

بدوري تأييدهم لهذا املنهج خاصة 
أننا على أبواب تطبيق قانون التجنيد 

اإللزامي والذي أقره مجلس األمة 
مؤخرا.

> > >
انتشرت ظواهر سلوكية سلبية في 

أوساط الشباب الكويتي لذا بات 
»التجنيد اإلجباري« ضرورة لتطبيقه 

حيث يساهم في حل بعض الظواهر 
االجتماعية مثل كثرة املشاجرات في 

املجمعات واجلنس الثالث وإدمان 
املخدرات، فالتجنيد سيحد من ازدياد 

ظاهرة اجلنوس، ولكن هل وزارة الدفاع 
وضعت خطة تطبيق التجنيد لهذه الفئة؟ 

حيث ال بد أن ينظر لهم من الناحيتني 
السلبية واإليجابية، ألن هناك حاالت 

في بدايتها سيتغير وضعهم اذا دخلوا 
التجنيد. ولكن احلاالت الصعبة كيف 
سيتم التعامل معها؟ ال بد من وجود 

فريق متخصص من األطباء النفسيني 

املدنيني والعسكريني في تطبيق التجنيد 
وعالجهم حتى ال تتأزم املشاكل وتصبح 

أكثر تعقيدا.
فالتجنيد إذا طبق وفق أسس صحيحة 

عالجية لهذه الفئة فسيتغير وضعهم 
تغيرا تاما، سيصبح طريق العالج لهذه 
الفئة، وسوف تختفي هذه الظاهرة في 

الكويت.. أما البقية الباقية فاهلل املستعان.
٭ من الفرية: الوطن يحتاج الى سواعد 
أبنائه ويجب القضاء على هذه الظواهر 

بالتسريع في تطبيق القانون بأسرع 
وقت.

إن االعتداء العراقي الغاشم على دولة 
الكويت في الثاني من أغسطس 1990 

مثل واحدة من أسوأ االنتهاكات في 
العصر احلديث.

دولة مستقلة ذات سيادة معترف بها 
دوليا حتى من قبل الغزاة تستيقظ 
فجأة على جحافل الغزاة ينتهكون 

أرض ومقدرات وطن!
فالغزو العراقي لدولة الكويت احلبيبة 

انتهاك صارخ لكل القيم اإلنسانية 
واملواثيق والدساتير الدولية وجرائم 

حرب مبا مثله من قتل وترويع وأسر 
املئات من أبناء الوطن ونهب املتاحف 

واملؤسسات والبنوك في جرمية بشعة 
وقف العالم كله مستنكرا لها.

فحق الشعوب في الدفاع عن أرضها 
وهويتها ومقدراتها مكفول في كل 

القوانني والدساتير.
ومن هنا وفي ذكرى هذا اليوم 

األليم في تاريخ الكويت نتذكر قائد 
الديبلوماسية الكويتية صاحب السمو 

األمير الشيخ صباح األحمد، عندما قاد 

الديبلوماسية الكويتية في تلك األزمة 
بكفاءة واقتدار وإيصال صوت وقضية 

الكويت للعالم أجمع لنيل حريته 
واستقالله وطرد احملتل.

رحم اهلل الشيخ جابر األحمد والشيخ 
سعد العبداهلل اللذين انتصرا لقضية 

الكويت وحتريرها.
ورحم اهلل شهداء الكويت األبطال 

واملجد واخللود لوطننا الغالي، والوفاء 
والعرفان واحلب لقيادتنا احلكيمة التي 
ناضلت من اجل قضية الكويت العادلة.

اخلليج 
بني التاريخ 
واجلغرافيا

التجنيد.. 
واجلنس الثالث

اجلرائم اإلنسانية 
للعدوان الغاشم

السايرزم

رمييات

رؤية

saad.almotish@hotmail.com
سعد المعطش 

بعد أن مرت األموال التي جتمع 
للتبرعات اإلنسانية وخدمة الفقراء 

واملساكني مبن استغلها للمصالح 
السياسية والشخصية أصبح الكثير 

من الناس يتخوفون من تبرعاتهم في 
األمور التي ال يريدونها وقد تثبت 
بعض املتبرعني بأن أموالهم ذهبت 

لغير الوجه الذي تريد.
قبل يومني عادت مجموعة من 

الشباب الكويتيني الى أرض الكويت 
بعد ان قاموا بقافلة خير الى جنوب 
نيجيريا وقد تيقنت بأن ما جمعوه 

من تبرعات مت صرفه على النحو 
الذي يريده املتبرعون من أعمال خير 

دون ان ينقص منه فلس واحد.
بل ان القائمني على تلك القافلة قد 
تكفلوا بنفقات سفرهم من تذاكر 

ومصاريف طوال رحلتهم من أموالهم 
اخلاصة محتسبني األجر عند من ال 

يضيع عنده األجر ونسأل اهلل أن 
مينحهم األجر الذي يريدون من عنده 

عز وجل.
لقد كانت تلك القافلة برئاسة وإشراف 

شخص يهابه كل من يريد استغالل 

الدين ملصالح حزبية أو ملصاحله 
اخلاصة وهو الدكتور الفاضل 

الشيخ دغش العجمي ومجموعة من 
الشباب جزاهم اهلل عنا خير اجلزاء 

وقد طبقوا متاما مقولة »يا باغي 
اخلير أقبل« فكان اخلير خلدمة 

الدين واإلنسانية وليس لقتل البشر 
وتفجيرهم.

اللهم أدم من يبحث عن خدمة 
اإلسالم واإلنسانية وتوضيح تعاليم 

ديننا احلنيف وال تدم من يريد 
تشويه ديننا اإلسالمي. 

ً جزاكم اهلل خيرا

رماح


