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صقر الغيالني

حسن الهداد سعد المعطش 

جميعنا مر بفرحة التخرج في املراحل 
الدراسية وخصوصا املرحلة الثانوية التي 

تعتبر انتقاال إلى نظام جديد به نوع من 
املرونة واالحتكاك باجلنس اآلخر، وما ان 

يخرج من باب املدرسة حتى يقوم بالفرح الذي 
قد يصل إلى الرقص أو حذف الكتب وغيرها 
من األمور التي قد تكون غير معتادة أحيانا، 

فالكل يفرح بطريقته ألن املدرسة يعتبرها 
الكثير عبارة عن سجن حيث االنضباط 

والواجبات وغيرها. 
قامت مجموعة من الفتيات مؤخرا بالرقص 
فرحا أمام املدرسة وإحضار فرقة موسيقية 
تعبيرا عن الفرح بتخرجهن. إلى هنا األمر 

قد يكون نوعا من االحتفال املبالغ فيه ولكنه 
ليس باألمر املعيب، ولكن الغريب هو ردة فعل 

البعض جتاه هذه احلادثة من استنكار هذا 
الفعل واملطالبة مبعاقبة الفتيات وفتح حتقيق 
وغيرها من األمور التي ال تتناسب مع حجم 
احلادثة، ووصل األمر إلى مجلس األمة وبدأ 
بعض النواب بالتهديد والوعيد إلى أن رضخ 
وزير التربية ملطالبهم بدال من أن يردهم إلى 

صوابهم، حيث إن قبة عبداهلل السالم يجب 
أن تناقش أمورا ذات صلة بتنمية الدولة 

وتطويرها بدال من أن تصبح محكمة تفتيش.
فلنفرض اآلن أن نفس احلدث مت ولكن 

بواسطة شبان يرقصون ويضعون موسيقى 
عالية وقد يستعرضون بسياراتهم معرضني 
اآلخرين للخطر وهو ما يحصل كثيرا، هل 

سيهتم أحد ونلقى نفس ردة الفعل؟ هل 
سيقوم بعض نواب مجلس األمة بالصراخ 

والوعيد والتهديد مثلما حصل مع حادثة 
الفتيات؟ بالطبع ال ألن الفتيات عليهن أال 

يعبرن عن فرحتهن وأن يكتمنها، أما الشباب 
فمهما فعلوا حتى باألمور اخلطيرة التي 

ذكرتها فالقلم مرفوع عنهم وهذا يدل على 
التفرقة في املعاملة.

نواجه ظاهرة غش متفشية ولم أجد هؤالء 
النواب يهددون الوزير باستجوابه رغم أنها 

ظاهرة خطيرة فيمتد الغش إلى جميع املراحل 
الدراسية حتى يتخرج الطالب في اجلامعة وقد 
يتسبب بكارثة عند عمله. ال يتم االلتفات لهذه 

الظواهر التي تخلق جيال فاسدا ال يستحق 
راتبه بل نركز على احلوادث السخيفة. لذا 

يجب أن تقف تلك احلادثة عند إدارة املدرسة 
فقط ال أن تصبح شأنا عاما، وعمل »هاش 

تاق« في تويتر ويتم سب وقذف لفتيات 
مراهقات ما يسيء لهن ولعائالتهن. 

نستنتج أن احلكومة تعمل حسب ردة الفعل 
دائما التي تكون فقط إلرضاء املتذمرين 

ال بتطبيق اللوائح والقوانني، فمثال حادثة 
املعلمة الوافدة التي ضربت طالبة بالكتاب 

ورغم أنها مخطئة ملاذا مت إنهاء خدماتها بدون 
التدرج في العقوبة؟ أين اللوائح والقوانني 

لكي يتم تطبيقها بدال من ردة الفعل السريعة 
»لطمطمة« املوضوع؟ وهو بالضبط ما حصل 

حلادثة ثانوية العديلية التي يجب أال تتدخل 
وزارة التربية بأكملها من أجل حادثة بسيطة 

ومن أجل أفواه اعتادت على الصراخ.

جميلة جدا البرامج عن الطبيعة وخصوصا 
التي ترصد حياة احليوانات في الغابات ففيها 
من العبر التي يجب أن ينتبه لها من يشاهدها 
ألن بعضها فيه صفات قد تنطبق على بعضنا، 

ففي كل فصيلة منها عجائب وغرائب يجب 
علينا أن نتعلم منها كيف تعيش وكيف 

تتصرف.
وبكل صراحة أحب كثيرا أن أنبه البعض الى 

تلك املشاهدات واللقطات الكثيرة عبر الشاشة 
الفضية ألنها من الدالئل الصادقة املشابهة، 

وقد تكون مطابقة متاما لكثير من أمور حياتنا 
اليومية، وكثيرا ما أترك ما أقول له افهم اذا 

كنت تريد أن تفتهم.
نضرب األمثلة في األسود وعزتها وقوتها 

حتى اخترع العرب له عشرات األسماء نطلقها 
على أبنائنا، ففي أحد األفالم التوثيقية لهذا 
املخلوق صوروا مشهدا ألحدهم وهو يأكل 

أحد أبنائه وميصمص عظامه وكأنه يأكل 
»فروج مشوي« على الفحم.

لقد علق منظر ذلك األسد في الذاكرة وفي 
يوم من األيام شاهدت برنامجا وثائقيا آخر، 
وكان املشهد عبارة عن ضباع تتحرش بأحد 
األسود وحينها ضحكت من منظرها وبدأت 
أحدث نفسي وأقول للبعض الذين يحاولون 

أن ميتحنوا صبر األسود »لقد أكل ولده وتلذذ 
به فاهربوا ألنكم ستكونون له كنافة نابلسية«.

أمتنى أن يفهم البعض هذا املقال وسأقول 
لكم من يريد أن يفهم فليفهم، ومن ال يريد 
أن يفهم فستجبره األيام أن يفهم، وحينها 

سيتمنى أال يكون قد وضع نفسه مكان تلك 
الضباع، ورحم اهلل من عرف قدر نفسه 
وحجمه، وال يلبس ثوبا أطول من ثوبه 

احلقيقي.
أدام اهلل من اتعظ مبا يسمعه أو يشاهده، وال 
دام من أعتقد أنه مهم جدا وأنه ال يقدر عليه 

أحد.

أزمة األشقاء في دول مجلس التعاون اخلليجي 
املتمثلة بالسعودية واإلمارات والبحرين من جهة 

وقطر من جهة أخرى، ما هي اال سحابة صيف 
سوف تنقشع قريبا إن شاء اهلل، خاصة بعد 

حتركات احلكيم صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد الذي دائما يحرص على وحدة 

املنظومة اخلليجية إلميانه بأن أهل اخلليج 
أسرة واحدة، وسر قوتهم في كافة املجاالت 

السيما األمنية منها تكمن في وحدتهم وتعاونهم 
واحترامهم لبعضهم البعض، خاصة في تلك 

الظروف التي متر بها منطقة الشرق األوسط من 
توتر وصراعات نتائجها كانت وما زالت مدمرة 

على جميع األصعدة.
نعلم جيدا أن في ظل التحالفات والتوجهات 
السياسية لكل دولة خليجية، سنجد أخطاء 

وهناك خسائر ترتكب وتكون عواقبها وخيمة، 
وهذا أمر طبيعي في عالم السياسة خاصة في 
ظل الصراعات بني دول املنطقة، ألننا جند كل 

بلد في هذه احلاالت ينظر إلى مصاحله من 
جانب سياسي واقتصادي وإن تطلب األمر ان 

يختلف مع حليفه في املنظومة الواحدة، وهذا ما 
حصل مع دول اخلليج، فمنها من كانت تختلف 
في رؤيتها وتوجهاتها في بعض القضايا الدولية 
السيما في قضايا املنطقة التي ما زالت متوترة، 

وهذا دائما ما حتكمه التحالفات في صراع 
القوى، فبعض الدول الصغيرة دائما ما تبحث 
عن ساحة سالم لتأمني ساحتها وأهلها من شر 

مخططات الدول الكبرى التي تتعارك في منطقة 
الشرق األوسط من خالل أدواتها، ودول أخرى 

دخلت في صراعات اكبر من حجمها في دعم 
أحزاب وتكتالت مجهولة ضد بعض األنظمة، 
وهذا التوجه كان غير موفق وتكلفته باهظة 

الثمن على كافة األصعدة.
اليوم خاصة في ظل هذه الصراعات الشديدة 

واملخيفة، يجب على دول مجلس التعاون 
اخلليجي التمسك بوحدتهم، واجللوس على 
طاولة احلوار، وتكون هناك مكاشفة حقيقية 

بشأن األخطاء التي ارتكبت من البعض، وذلك 
من اجل العمل على تصحيحها في ظل املتغيرات 

الراهنة في املنطقة، والبد من وضع آلية عمل 
للبدء في السير بنهج سياسي جديد يواكب 

املرحلة الراهنة بعيدا عن الصراعات الداخلية 
في البيت اخلليجي، واألهم ثم األهم االستعداد 

لبعض التنازالت بشأن بعض املطالب حتى 
تنجح املفاوضات داخل الغرف املغلقة بعيدا عن 

التأجيج اإلعالمي الذي قد يتسبب في كراهية 
شديدة بني شعوب اخلليج وهذا ما ال نريده 

وليس لصالح البيت اخلليجي.
لذا، نتمنى من العقالء التوجه لرأب الصدع بني 
األشقاء، وعلينا كخليجيني ان ندرك أن تفككنا 
سيكون مصدر ضعف امام الطامعني بنا، فمن 

هذا املنطلق البد من احلوار الهادف والعمل على 
إنهاء هذا اخلالف بأقرب وقت ممكن، وعلى 

اجلميع ان يراجع حساباته ويعترف باألخطاء 
التي ارتكبت حتى نبدأ مبنظومة ذات توجه 

جديد تخدم وحدتنا ومتنع اي تدخالت خارجية 
تهدف لتحقيق مصاحلها على حساب خالفاتنا 

السياسية.
وفي النهاية أقول »يا أهل اخلليج أنتم وين 

رايحني؟! ترى مالكم إال وحدتكم وهي مصدر 
قوتكم«.

حادثة ثانوية 
العديلية للبنات

كنافة 
األسود

أهل اخلليج..
ما لكم

إال وحدتكم

دعوة للتفكير

شرارة قلمرماح

مسكني املواطن العربي اليزال في 
حيرة من أمره وهو يعيش متوالية 
مآس عربية، ما ان يفيق من واحدة 

حتى تصفعه أخرى. وألن األمر جلل 
وله تداعيات خطيرة على مستقبل 
مجلس التعاون اخلليجي واملنطقة 
العربية، قام صاحب السمو األمير 

الشيخ صباح األحمد مبهمة غاية في 
األهمية وهي محاولة رأب الصدع قبل 
استفحاله وتضييق هوة اخلالف بني 

الدول الشقيقة املتنازعة. وما نتمناه هو 
أن تؤدي جهود الوساطة هذه إلى نزع 

فتيل الشقاق وجتنيب املنطقة املزيد 
من االنشقاقات. فيكفيها ما تعانيه من 
حتديات تهدد أمنها واستقرارها، ومن 

املؤسف أن تأتي هذه األزمة بني األشقاء 
اخلليجيني في الوقت الذي يصادف 
هزمية اخلامس من يونيو 67 لتزيد 
املواطن العربي واخلليجي هما فوق 

هم.

الكل يأسف ويستغرب من تدهور هذه 
العالقة بشكل كارثي بني قطر من جهة 

واململكة السعودية واإلمارات والبحرين 
من جهة أخرى، حيث وصلت إلى 

مستوى قطع العالقات الديبلوماسية 
واملقاطعة االقتصادية ووقف الرحالت 

اجلوية والتعطيل اإلعالمي وطرد 
املواطنني الذين ال ناقة لهم وال جمل 
في اخلالف، حتى طال ذلك األطفال 

األبرياء الذين ال ذنب لهم، حيث أقحموا 
في هذه املعمعة اخلالفية ومن املؤكد 

أنهم قد أصيبوا بانتكاسة نفسية عميقة 
جراء التفريق بني أبويهم أثناء مغادرة 

احلدود. 
الغريب أن اخلالف العربي - العربي 
اليزال متجذرا منذ أمد بعيد ويزداد 

اتساعا يوما بعد يوم مع جتدد 
الظروف وتعقد األوضاع السياسية، 

وقد وصل إلى حد مخيف صار يهدد 
األمن القومي العربي. فلكل دولة عربية 

أجندتها السياسية اخلاصة بها والتي قد 
تتعارض مع أجندات دول عربية أخرى 
كأزمة الصحراء الغربية واخلالف حول 
األزمة السورية واألزمة اليمنية والليبية 

والعالقة مع النظام اإليراني والقضية 
الفلسطينية التي هي أم القضايا العربية 

في مواجهة املشروع االستيطاني 
الصهيوني في املنطقة العربية. لكن 

لم تصل األمور إلى حد قطع العالقات 
الديبلوماسية وفرض العقوبات 

والتراشق اإلعالمي بني هذه الدول 
أو بينها وبني دول مجلس التعاون 

اخلليجي كما يحدث اليوم بني بعض 
دول مجلس التعاون اخلليجي. 

أزمتنا اخلليجية يجب أن حتل عن 
طريق احلوار وعلى طاولة املفاوضات، 

وهو الضمان الوحيد لبقاء مجلس 
التعاون اخلليجي كصرح احتادي قبل 

أن ينهار وتنهار معه ثقتنا به كمواطنني 
خليجيني.

تستكشف معادن الشعوب في وقت 
األزمات.. وتظهر مالمح الترابط 

واألخوة في أوقات احملن..
فنحن ال ننكر أننا نعيش ظروفا 

سياسية متذبذبة وصعبة في املنطقة 
بسبب األزمة األخيرة بني دولة قطر 

وبعض دول مجلس التعاون، مما 
حدا ببعض قادة هذه الدول الى قطع 

العالقات الديبلوماسية والسياسية 
بينها وبني قطر، باإلضافة إلى فرض 

احلظر اجلوي والبحري والبري عليها..
وهذه قرارات سياسية ال خالف عليها.. 

فمن مصلحة الدول احلفاظ على 
استقرارها وأمنها الداخلي مبا تراه 

مناسبا لها..
ولكن هذا ال يعني قطع العالقات 

األخوية ومتزيق أواصر الدم والقرابة 
واملصاهرة بني أبناء دول اخلليج 

العربي، ألنهم سيبقون دائما وأبدا 

كأصابع اليد، فإن كانت هناك مسافات 
بينهم لكن جتمعهم يد واحدة ال ميكن 

أن تؤثر بهم نائبة تدعو إلى تفرقهم، 
وخصوصا في الوقت الذي نرى 

فيه توجها إعالميا بغيضا وتصاريح 
مختلفة ورسائل في مواقع التواصل 

االجتماعي حتاول أن تؤجج نار احلقد 
بني أبناء اخلليج العربي.. إال أنه في 

املقابل جند أن الغالبية من أبناء اخلليج 
رفضوا االجنراف وراء كل ذلك، ألنهم 

على دراية وعلم بأنه إذا ما اشتدت 
األزمات فإنها ستفرج بإذن اهلل..

فهذا ما نأمل أن يحققه حكامنا في 
دول اخلليج العربي، بأن يعملوا 

على أن تنقشع هذه الغمامة السوداء 
عن سمائنا. فشعوب اخلليج العربي 

متعطشة لتضميد اجلراح قبل أن 
تتفاقم، ولتوحيد الصفوف قبل أن 

تتفرق وتتشتت.

فبعدها قد يصعب جتبيرها ورأب 
الصدع بها إذا ما أخذت األزمة منعطفا 

وسياقا آخر يجعل حل اخلالف 
مستحيال أو غير ممكن أو بعيد املدى!

وهذا ما جعل والدنا صاحب السمو 
الشيخ صباح األحمد )قائد اإلنسانية( 

أن يبادر بحكمته املعهودة وبرزانته 
السياسية املشهود له بها بني دول 

العالم قاطبة ودون كلل وبأسرع وقت 
للصلح بني دول اخلليج العربي، جاعال 
مصلحة شعوب املنطقة نصب عينيه، 
ألنه على يقني بأن تدمير الشعوب هو 
تدمير للوطن، ودول اخلليج جميعها 
بالنسبة لنا وطن واحد يجمعنا، فكل 

ما نتمناه أن تنجح مبادرات سموه 
ونطوي صفحة هذه األزمة نهائيا، 
وإال سنخسر أنفسنا كشعوب قبل 

أن نخسر ما بيننا من حدود وعالقات 
سياسية!

في محنة االحتالل العراقي الغاشم 
ظهر بشكل جلي وواضح املعدن 

األصيل للشعوب اخلليجية، ففتحت 
شعوب دول مجلس التعاون بيوتهم 
وبلدانهم الستقبال الشعب الكويتي 

بأطيافه الذي غدر به اجلار، وكان 
لصالبة املوقف اخلليجي ومتاسك 

الشعوب وقيادتها الفضل في ان تعود 
الكويت سريعا وتنقشع الغمة وليدرك 
العالم مدى قوة وصالبة دول مجلس 
التعاون، إذ توحدوا فيما بينهم. ومنذ 

الثاني من أغسطس ١٩٩٠ بل وقبل هذا 
التاريخ كانت لدينا ككويتيني قناعة 
بأن الشعوب اخلليجية شعب واحد 

ومصير واحد يجمع بينهم الدين واللغة 
والعادات والتقاليد وعالقات نسب 

قوية، وبفضل من اهلل ميتلكون ثروة 
نفطية ضخمة وعقوال نيرة وقيادات 

حكيمة، كل هذه األمور وغيرها 

دفعت الى يقني راسخ بأن اخلليج 
وحدة واحدة. وما حدث مؤخرا من 

قطع الشقيقة الكبرى اململكة العربية 
السعودية واإلمارات العربية املتحدة 
ومملكة البحرين عالقاتها مع دولة 

قطر الشقيقة من الصعوبة ان يحدث 
شرخا في نسيج األسرة حتى لو في 

حلم أسوأ الكارهني، فرب ضارة نافعة 
ورمبا آن األوان لتصفية ما علق في 

النفوس خالل السنوات القليلة املاضية. 
وما وقع بني بعض دول التعاون من 
املمكن ان يحدث داخل البيت الواحد 
فأي بيت تستجد داخله وقائع وتقع 

خالفات شديدة بل ان األشقاء ميكن ان 
حتدث بينهم خالفات تصل إلى حدود 
يصعب تصورها، ومع ذلك سرعان ما 

يتصافون حينما يجلس اليهم ويتحدث 
لهم من له معزة ومكانة في قلوبهم 

فينصت الكل وتذوب اخلالفات.

وأنا أشبه ما يحدث بني األشقاء في 
دول مجلس التعاون على وجه التحديد 

بقطعة صغيرة من الثلج في أجواء 
اخلليج العربي في شهر يوليو وبالتالي 

من غير املمكن ان تصمد مع دفء 
العالقات وما أدراكم بشهر يوليو! ما 
حدث مؤخرا اجتهت معه أنظار العالم 
قاطبة وأنظار شعوب مجلس التعاون 

جميعا الى الكويت نظرا حلكمة )العود( 
صاحب السمو أميرنا الشيخ صباح 

األحمد، حفظه اهلل، وهو كعهده لبى نداء 
الشعوب فانطلق سموه، حفظه اهلل، في 

جوالت إلى اإلخوة لتصفية النفوس 
والوصول إلى توافق بني القادة، وكلنا 
بانتظار مساعي سموه وندعو اهلل ان 
يوفقه ونحن على يقني بأن ما حدث 

من غير املمكن ان يستمر ألن الشعوب 
والقادة بينهم روابط صعب ان تتالشى 
فهي مجرد سحابة صيف.. واهلل املوفق.

من األمثال الكويتية القدمية 
تقول »كل بيت فيه قرقعة 

وصفق مواعني«، وآخر 
»املصارين في البطن تهاوش«، 
وبيتنا العود كغيره من البيوت 

أصابه الصدع واحتدم فيه 
النقاش وتعالت فيه األصوات، 
وطاشت فيه العقول والشرخ 

ضرب القلوب ومقص القطع طال 
العالقات، وانتشرت اخلالفات 

كانتشار النار في الهشيم، وهذا 
ما أصاب دول اخلليج بيتنا 

الكبير في األيام املاضية، فبني 
ليلة وضحاها اشتعلت نار الفتنة 

بني األشقاء في مجلس التعاون 
اخلليجي، ودب اخلالف بينهم، 

وباتت الغرابيب السود تنعق 
وتنفخ في نار الفتنة، واألفاعي 
تنفث سمومها الزرقاء في كل 

حدب وصوب واألبواق املأجورة 
تطبل وتزمر لتلك الفتنة وتنشط 

في شق الصف اخلليجي، 
عالوة على ذلك اشتعلت وسائل 

التواصل االجتماعي ووسائل 
اإلعالم املرئية واملسموعة 

بتلك اخلالفات والكل صار 
يدلو بدلوه، وأصحاب النفوس 

الضعيفة انتهزوا الفرصة 
وباتوا يصطادون في املاء العكر 

وصاروا يطلقون اإلشاعات 
ويصبون الزيت على النار.

ولكن يبقى هناك بصيص أمل 
بالعقول احلصيفة والنفوس 

الرزينة والتي متتلك نظرة ثاقبة 
وحكمة بالغة وقلب كبير قادر 

على احتواء األزمة بني اإلخوان، 
وبناء على ما سبق ذكره نشط 

احلكماء وأصحاب الرأي في 
تهدئة النفوس ورأب الصدع في 

بيتنا العود.
لكن ظل اجلرح ينزف ونار 

األزمة تتوقد، والقطيعة تنخر 
في اجلسم اخلليجي، ومن قلب 
احلدث وأثناء اللحظات احلرجة 

حبست األنفاس واجتهت األنظار 
إلى عميد الديبلوماسية وفارس 

األزمات السياسية صاحب 
التاريخ العريق في رأب الصدع 

وتقريب وجهات النظر وحل 
اخلالفات على املستوى اخلليجي 

والعربي، إنه الوالد الكبير 
والقائد اجلليل الشيخ صباح 

األحمد الصباح قائد اإلنسانية 
وملم شمل األمة العربية، رجل 
دولة من الطراز األول له تاريخ 

حافل باملبادرات األبوية في 
حل القضايا العالقة ونزع فتيل 
اخلصومة بني األشقاء وإخماد 
نار الفتنة بني الدول املتنازعة، 
وبتوفيق من اهلل كل حتركاته 

تكللت بالنجاح وقد من اهلل 
عليه مبهارة اإلقناع والقدرة 

على التأثير، وتلك الديبلوماسية 
الفذة لم تأت من فراغ إمنا هي 

وليدة حنكة سياسية وخبرة 
دولية. وقد مّن اهلل على صاحب 

السمو بشخصية جذابة وله 
حضور وود في قلوب األطراف 
املتنازعة، وال أخفيكم سرا فإن 
البتسامته العريضة وحياديته 
وموضوعيته في تناول األمور 

دورا كبيرا بعد فضل اهلل وكرمه 
في جناح مساعيه احلثيثة في لم 

شمل األمة.
كفيت ووفيت يا بوناصر يا 

حكيم األمة وقائد املهمة ومفتاح 
لكل محنة..

اللهم احفظ قائد مسيرتنا واجعله 
مفتاحا للخير مغالقا للشر..

اللهم من أرادنا بسوء فاجعل 
كيده في نحره وأرنا فيه عجائب 

قدرتك..

 @fadalh

aljalahmahq8@hotmail.com

@ebtisam_aloun
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