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عالم واحد... 
سفينة واحدة

املجتمع كائن حي يعيش 
على سفينة متعددة، ويجوب 

البحار واحمليطات أمال 
في أن يعثر على أرض 

يابسة آمنة دافقة باحلياة 
التي تصنع الوجود الفعال 

املتطور، ويقوم املجتمع 
بحماية هذا الوجود عبر 
تأسيس القيادة املنظمة 
وممارسة تأمني الروافد 
واملصالح واملنابع التي 

حتقق األمن واالستقرار، 
وهكذا تنمو بذرة ما نسميه 
)املجتمع اإلنساني( ليصبح 
كيانا مؤهال لبناء العالقات 
مع الكيانات األخرى عبر 
تكريس االحترام املتبادل/
التواصل اإلنساني/البناء 
املشترك/اإلبداع الكوني 

وال شك أن هذه الرباعية 
هي امليزان الذي نقيس به 
جناح املجتمعات وإمكانية 

ازدهارها واستمراريتها في 
املسيرة احلضارية املتميزة 

عبر األزمان املختلفة ليصبح 
الوجود واإلبداع اإلنساني 

فيها حقيقة وواقعا ال 
يستطيع أن يتجاهله أحد 

كائنا من كان.
أمام هذه احلقيقة الكبري 

البد أن نسأل أنفسنا سؤاال 
ضروريا: هل متتلك أي 
قيادة سياسية في هذا 

العصر اإلحساس بأهمية 
هذه احلقيقة وأن خطورة 
عدم وجودها في واقعنا 

الراهن باتت تشكل تهديدا 
كبيرا السيما في ظل االفتقار 

الشديد الى منظومة القيم 
والعدل واألمان وضرورة 
طرح وتداول مسألة شكل 

العدالة في املجتمع السياسي 
واملدني ومشاريعها وكيفية 
تكريس قيم ومفاهيم مهمة 
جدا كمفهوم )الضمير( في 

املجتمع وغيره.
البد أن يحرص ممارسو 
القيادة على نزاهة الروح 

ونظافة اليد لكي ال يسرع 
الفساد الى البناء احلضاري 

فيدمره على رؤوس الكل، 
وفى هذا املجال ينبغي أن 
نؤكد على الدور املهم جدا 
لفالسفة احلقوق واألدباء 
الذين يسخرون أقالمهم 

في خدمة العدالة والنزاهة 
واحلرية.

انه من طبيعة السلطة أن 
حتارب التوازن املبني على 

احلرية وإبداله بالتوازن 
املتأرجح املبني على املصالح 
واحملاصصة الفئوية والذي 

يكرس مفهوم االستعالء 
ويشرعن للهبات السياسية 

التي تستعبد مختلف 
الفاعلني في املجتمع وهذا 
التوازن املتأرجح ليس إال 

قناعا من األوساخ املعنوية 
يخفي وراءه وجوها مشوهة 

وأرواحا مظلمة ال تؤمن إال 
بالشراهة املصلحية وحسب.
من هنا تكمن اخلطورة على 

املجتمع بل وعلى السلطة 
أيضا ألن هذه الرذائل 

السياسية واالجتماعية ذات 
أثر ال حدود له في تدمير 

أفراد املجتمع وصناعة 
التوحش والتخلف اإلنساني.
إننا بحاجة الى اإلصرار على 

تكوين ثقافة جديدة تبرز 
الضمير املتيقظ كأساس 

اجتماعي وسياسي تتمحور 
حوله أفعال السلطة/الفرد/
املجتمع لتكون النجاة من 
الغرق عامة، ألننا كلنا في 

سفينة واحدة، وهذه السفينة 
حتتاج الى مداميك فلسفية 
وأعمدة حقيقية لكي تنهض 

وتسير في خضم البحار 
التي متوج بالديكتاتوريات 

التي أشغلت العالم 
بالصراعات الباردة والساخنة 

التي تدمر كل سبل االرتقاء 
اإلنساني والتطور احلضاري 

املتجدد.
يجب علينا أن نصون 
ثقافة الدميوقراطيات 

احلقيقية التي حتترم حقوق 
االنسان وحرياته وتكرس 
حقوق املواطنة الصاحلة 

الرشيدة وتنبذ احملاصصات 
والفئويات الطائفية 

والسياسية وتعيد للمجتمع 
بهاءه وتألقه اإلنساني 

من جديد، إنه موقف جاد 
ومواجهة حقيقية وليست 

أمنية وحسب.

احلكمة سراج العطاء www.aliafaisalalkhaled.net

gstmb123@hotmail.com

عالية فيصل الخالد

طارق بورسلي 

يتردد احلديث مؤخرا عن التعليم اإللزامي والعالي مبا يخص 
جامعة الكويت وقبولها للطلبة املتخرجني في الثانوية، ويرتكز 

هذا احلديث على 3 أمور مهمة وهي: اختبار القدرات والذي 
يشتكي منه الطلبة لصعوبته ولعدم متاشيه مع مستوى 
مخرجات التعليم اإللزامي، استياء من رفع نسب القبول 

باجلامعة، عدم وجود اعتمادات أكادميية من املؤسسات العاملية 
املتخصصة جلامعة الكويت. 

وعليه، يطالب الكثير بإلغاء هذا االختبار او تخفيض مستواه 
ليتماشى مع مستوى خريجي النظام اإللزامي لتسهيل 

جتاوزه، ويطالبون بخفض معدالت القبول وإيجاد اعتمادات 
أكادميية من املؤسسات العلمية ذات الشأن. علينا أن ندرك هنا 

ان التعليم بشكل عام مجال حساس ودقيق وفيه اجتهادات 
ميكنها أن تصيب او تخيب، والدراسة اجلامعية بشكل خاص 

هي دراسة ذات طابع تخصصي يتوجه لها من لديه امليل 
األكادميي في البحث والتدريس والتطور العلمي، فنجد على 

سبيل املثال أن نسبة من يدخل اجلامعات في أملانيا من إجمالي 
الشعب ال تتجاوز 30% وتركيزهم على مدارس التكوين املهني 

أكبر وأهم وتعمل يدا بيد مع التعليم اجلامعي فهما يكمالن 
بعض ومخرجات كل منهما تصب لدى اآلخر، فالعمل اجلامعي 

األكادميي يحتاج الى مساحة للتطبيق واملالحظة وهذا املكان 
يكون في املهن باختالفها وتنوع بيئاتها، كما أن املهن بحاجة 

للتطوير من خالل ما تقدمه اجلامعات من تطوير بحثي. وهذه 
البحوث هي التي تأتي باالعتمادات األكادميية الدولية للجامعة 

من خالل نشر هذه البحوث باملجالت والدوريات العلمية 
الرائدة والتي لها اشتراطاتها باجلودة وضوابطها األكادميية، 

فاالعتماد ال يأتي هينا لكن يأتي من بعد تقدمي بحوث ذات 
وزن وثقل أكادميي يقدم إضافة معرفية للعلوم اإلنسانية. 

وحتى تكون هذه البحوث على مستوى مقبول للنشر يجب 
ان يكون هناك األفضل من اجلامعيني األكادمييني ويجب 

ان تتوافر املوارد كاألموال والتجهيزات العلمية التي تساعد 
في حتقيق هذه البحوث، فكيف ميكن لهذه اجلودة العقلية 
والعلمية ان تكون اذا مت تخفيض نسبة القبول دون متييز 

األفضل، وهنا يأتي دور اختبار القدرات الذي يعمل كالغربال 
الذي يغربل املتقدمني ليختار األفضل من حيث اجلودة وليس 

من حيث املعرفة، فهناك معرفة وهناك جودة معرفة.
توجهنا احلالي في الكويت كون اجلميع يتجه الى اجلامعة 

حتى يكون »جامعيا« ومن ثم يتسلم وظيفة بعيدا عن إضافته 
العلمية واإلنتاجية متسبب به أمران، األول شكل اجتماعي 

»بريستيج« والثاني ديوان اخلدمة املدنية وقراراته فيما 
يتعلق باملزايا الوظيفية ودرجاتها التي ربطها بالشهادة بعيدا 
عن اإلنتاج والتكامل اإلنتاجي الذي حتدثنا عنه أعاله، فأملانيا 
تواجه انتقادا بتدني أجور املهنيني مقابل األكادمييني وارتفاع 
تكلفة الدراسة اجلامعية في جامعاتها، وهو األمر الذي يهدد 
االستقرار االقتصادي لديها مستقبال، واحلل الذي اعتمدته 

ليس دعم الدراسة اجلامعية وتخفيض تكلفتها وليس خفض 
نسب القبول إلدخال أكبر عدد ممكن من املتقدمني )حلول 
ترقيعية( لكنها عمدت الى النظر في حتسني أوضاع أجور 

أصحاب املهن من خالل القوانني )بيئة عمل منتجة( والنظر 
في أصحاب الكفاءات العلمية والعقلية من ذوي الدخل احملدود 

لدعمهم في اجلامعات )انتقاء األجود وفتح الفرص(. حل 
مشاكلنا التعليمية يجب اال يكون على حساب اجلامعة وجودة 

مخرجاتها وعلينا ان نفصل بني التعليم اإللزامي والتعليم 
العالي فلكل منهما سبب وغاية كما للتعليم اجلامعي واملهني 

أسباب وغايات مختلفة، ومثلما أشرت، التعليم بشكل عام 
مجال حساس ودقيق وفيه اجتهادات ميكنها أن تصيب او 

تخيب لكن املهم هو املتابعة من خالل عمل ما يسمى بقياس 
اجلودة العلمية احملصلة وأثر اخلريجني على املجتمع من خالل 

إنتاجهم.

يقولون إن الدائرة الثالثة هي الكويت املصغرة، وكل انتخابات 
من تطبيق نظام الدوائر اخلمس وهم يسمونها دائرة الفكر 

والبعض يسميها دائرة النخبة السياسية، وهناك صحيح 
في هذه املقوالت، ولكن السؤال هو: أين نواب الثالثة من 

هموم ناخبي هذه الدائرة ومتطالباتهم؟ فهي مثل كل الدوائر 
يريد ناخبوها من ممثليهم في املجلس أن يلتفتوا إليها وإلى 

مشكالتها، ومنها مثال االزدحامات املرورية اخلانقة التي تعاني 
منها مناطق الدائرة الثالثة كلها من كيفان الى اجلابرية الى 

خيطان، فمثال اخلالدية وكيفان تعانيان االزدحامات املرورية 
اخلانقة بسبب كليات جامعة الكويت دون ان يتغير شيء ال 

من الشوارع او التنظيم او حتى نقل جزء من الكليات الى 
خارج كيفان واخلالدية، اما اجلابرية فمنطقة تخنقها الزحمة 
طوال اليوم رغم انه ميكن استحداث مداخل ومخارج جديدة 

للمنطقة وإعادة تنظيمها، اما خيطان فلألسف أصبحت منطقة 
ازدحامات وعشوائيات رغم ازالة خيطان القدمية ولكن لم يتم 

اعادة تنظيمها مع تنامي ظاهرة سكن العزاب من الوافدين فيها 
الى درجة انها اصبحت خطرة جدا اجتماعيا، اما منطقة جنوب 

السرة فأصبح هناك تكديس فيها ملبان حكومية وكليات ما 
جعلها وسيجعلها الحقا خاصة مع مبنى وزارة التربية اجلديد 

منطقة مخنوقة مروريا.
ومشكلة الدائرة الثالثة أيضا ليست في االزدحامات وتكدس 

املباني احلكومية والكليات في مناطق سكنية فقط بل حتى في 
البنية التحتية للطرقات الداخلية املتهالكة التي يجب ان تتم إعادة 

تأهيلها وهو ما لم تفعله االشغال منذ مدة طويلة.
بصراحة أمتنى من ناخبي الدائرة الثالثة أن يثيروا مثل هذه 

القضايا مع نوابهم ممثلي دائرتهم للوصول الى حلول.
مدخل كيفان من جهة الدائري الثاني باجتاه الشويخ منذ ستة 

أشهر والتحويالت في الطرق بال إضاءات مناسبة حتذيرية 
ملستخدمي الطريق وبعضها بال خطوط ارضية.

صحيح انهم يقولون ان الدائرة الثالثة دائرة فكر، ولكن هذا 
يجب ان يراعيه نواب الدائرة الثالثة ويلتفتوا ملشكالت الدائرة 

الثالثة كمناطق اغلبها قدمية جدا وتعاني مشكالت في البنية 
التحتية النها مثلما قلت مناطق قدمية جدا ويجب اعادة تنظيمها 

ووضع مشاريعها على سلم أولويات احلكومة.
كلمة: مع بدء تطبيق نظام اخلدمة اإللزامية مطلع هذا العام ندعو 
اهلل بالتوفيق ألبناء الكويت والقائمني على هذا القانون اجلديد ان 
يتم فيه جتاوز السلبيات السابقة مبا يفيد في بناء جيل تتحقق 
معه رؤية وتطلعات صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد، 

حفظه اهلل ورعاه.
كلمة أخيرة: حفظ اهلل سمو األمير وأطال عمره على طاعته 

وجعله ذخرا ألبناء شعبه الوفي، إنه سميع مجيب. 

التعليم 
مسؤولية من؟

رسالة
إلى ناخبي

 الدائرة الثالثة

طريق البداية

سلطنة حرف

املعيشة بالكويت أصبحت غالية جدا، 
فعلى الرغم من ارتفاع املعـاشات 

وعدم وجود ضرائب، فإن املعيشة 
باتت تستهلك أغلب املعاش وال يكاد 
يكون هناك توفير وصارت املعيشة 

بالكويت تشبه العيش بالعواصم 
األوروبية، فكلنا يعلم كم ارتفاع 
املعيشة وغالء االسعار بالعاصمة 

البريطانية لندن مع فرق أن بريطانيا 
تفرض العديد من الضرائب والكويت 
لم تفرض ضرائب حتى هذا الوقت، 
فما الذي سيحدث للمواطن العادي 

بعد فرض الضرائب والقيمة املضافة؟ 
أعتقد اننا سنتصدر قائمة الدول بغالء 

املعيشة. 

وفي لندن وبقية العواصم األوروبية 
تستطيع أن تخرج من قلب املدينة 

وتتجه لالطراف والقرى واملدن 
الصغيرة وستالحظ فرقا باألسعار 

واإليجارات وكل شيء بحيث يستطيع 
محدود الدخل أن يعيش لكن بالكويت 

الغالء بكل مكان واإليجارات مرتفعة 
بكل املناطق بل في بعض االحيان 

تصبح مبالغا فيها وتأخذ أغلب املعاش، 
فمع عدم وجود مناطق أرخص 

باملعيشة والضرائب القادمة والقيمة 
املضافة ماذا سيحل باملواطن العادي 

ذي الدخل احملدود؟
لتفكر احلكومة بعقالنية وتوجد حال 
ملشكلة السكن وااليجارات املرتفعة 

قبل فــرض ضرائبها وليتحرك 
املجلس حلل هذه املعضلة، فاالزمات 

في هذا البلد تكبر دون أي حل 
لها لتصبح مشاكل صعبة احلل 

واملتـضرر الوحيد هو املواطن أما 
احلكومة واملجلس فهم في وطن 

آخر غير وطن املواطن العادي، وطن 
قد أوجدوه هم بعدم مباالتهم وقلة 

اهتمامهم مبشاكل البلد وبحثهم 
عن صراعات سياسية ال طائل منها 

وال مستفيد غيرهم، أما مشاكل 
املواطن والبلد فقد نقلت خلانة مغلق 

للتحسينات ال نسمع منهم غير 
الشعارات البراقة أما العمل فهو العمل 

ملصلحتهم.

إن عالقات دول اخلليج العربي ببعض 
الدول العربية وبالذات تلك التي تربطها 
بهم روابط خاصة ينبغي أن تبقى في 
منأى عن أي تأثير باحلوادث الفردية 
وان شمولية املصلحة املشتركة بني 
الدول العربية ودول اخلليج العربي 

هي التي ينبغي لها أن تسود لكن ما لم 
يدركه البعض وخصوصا الذين دأبوا 
على ممارسة التعالي والنظرة الدونية 

لآلخرين أصبحت تسيئ للعالقات فيما 
بينهم.

بعض الصحف وبعض الكتّاب سواء 
كانوا من دول اخلليج او من بعض 

الدول العربية وأيضا بعض النواب أو 
ممثلي الشعب يقفون موقفا معاكسا 

ملصلحة بالدهم هؤالء يصورون 
األمر مخالفا متاما فيروجون أفكارهم 
اخلبيثة من اجل شو إعالمي للبسطاء 

من الناس يريدون به توصيل معلومة 
لهؤالء أن بالدهم هي الطرف اخلاسر 
دائما بعالقاتها اخلارجية وبالذات مع 

بعض الدول التي هي صاحبة فضل في 
استمراريتهم، ورغم انه يعيش بيننا 

الكثير من الفاسدين واملفسدين الذين 
يتفننون باللعب على أوتار التفرقة 
والعصبية البغيضة فيما بينهم ان 

االهتزازات التي تشهدها املنطقة هذه 
األيام تختلف عن سابقاتها كونها تطول 
قلب النظام سياسيا وجغرافيا وجتري 
في مناطق كنا نعتقد أنها آمنة، كل ما 
حدث وسيحدث سيترك ندوبا عميقة 

في جسد املنطقة، ولقد أثبتت تطورات 
األحداث األخيرة كم هي الكويت تتسع 
مبحبة شعوب العالم واحترامهم، وذلك 

بفضل من اهلل ثم بفضل من أميرها 
وقائدها الشيخ صباح األحمد الصباح 

راعي اإلنسانية، حفظه اهلل ورعاه، 
وبفضل حنكته السياسية ولعلمه بأنه 

محاسب أمام اهلل، عز وجل، وأنه مؤمتن 
على أرضه وشعبه.

من يقرأ مشاكل وهموم أمتنا العربية 
في أوائل القرن املاضي يكتشف أنها 
نفس هموم ومشاكل هذا القرن وأن 

التاريخ يعيد نفسه والعجلة تدور ونحن 
ال نتحرك، لذلك أننا في هذه املرحلة 

التي نعيد فيها تقييم قدراتنا ومجتمعنا 
يجب أن ننظر الى مشاكلنا وان نعاجلها 

بجدية أكثر، الكل في العالم يتحرك 
يريد التغيير والتجديد، ونحن ما زلنا 
نفكر هل نواكب عصر التغيير ام ال؟! 

قد تكون هناك حركات طائشة وخطوات 
متعثرة وآراء غير ناضجة ومع ذلك 

يبقى جوهر املسيرة واضحا نحو غد 
أفضل.

لم يبق من حياتي الكثير، رمبا املوت 
يخطفني في أي حلظة، ورمبا املرض 

والعجز يداهمني في وقت من األوقات 
فيطفئ نور السعادة من حولي، ورمبا 

كثرة املشاغل تنسيني لذة املتعة بنعم اهلل 
علّي، بل األدهى واألمر هاجس التفكير 
والقلق والشكوك املستمرة حني متزق 

كياني.
هناك حلظات في حياتي لم أعش 

تفاصيلها اجلميلة ولم أتنفس هواءها 
املنعش، وحتى حالوتها حرمت منها 

بقصد ومن دون قصد، صداقات جميلة 
عريقة ضاعت مني في زحمة احلياة، 

وعالقات وطيدة قطعتها مناشير املشاغل.
إلى متى اللهث في هذه احلياة واالنغماس 

في املشاغل؟ إلى متى حتميل أنفسنا 
فوق طاقتها وجلد ذواتنا؟ إلى متى ترك 

احلبل على الغارب للمتنمرين واملزعجني 
في جتريحهم لنا والتدخل في حياتنا 

وإزعاجنا؟

في زحمة احلياة هناك حلظات لم نعشها 
وزوايا جميلة لم نرمت في أحضانها، 
فلذلك أعاهد نفسي من هذه اللحظة 

أن أتلذذ بها، وأستنشق هواءها العليل 
وأستمتع بجمالها البديع، وأتنعم بهدوئها 

وسكونها، أتأمل فيها عظمة اخلالق في 
روعة املخلوق، سوف أوقف دوامة العمل 

قليال مؤمنة ألبعد احلدود بقناعة بأن 
احلياة تنتهي واملشاغل ال تنتهي.

من الظلم ألنفسنا أن ميضي قطار احلياة 
دون أن ننزل ونستمتع مبحطات السعادة 
وراحة البال، فلذلك هناك خطوات جريئة 

لالستمتاع باحلياة واالستغراق في 
تفاصيل كل حلظة جميلة.

وهذه اخلطوات اجلريئة حتتاج إلى فكرة 
ويتحقق ذلك بتعزيز القناعات اإليجابية 

ونبذ األفكار السلبية والتركيز على 
اجلميل في عالقاتنا واالهتمام مبن نحب 
وتقبل أنفسنا والتسامح معها إذا أخطأت 
في حدود املعقول، إلى جانب حب أعمالنا 

ألنها مصدر رزقنا وسبيلنا في إعمار 
األرض واالستمرار في النماء والتفاؤل 

والتوكل على اهلل حتى قيام الساعة، 
والرضا والقناعة مبا قسمه اهلل لنا دون 

أن نقتل طموحنا، ونؤمن بأن احلياة 
زائلة واجلنة غايتنا وندعو اهلل أن يجعلها 

بأيدينا وال يجعلها في قلوبنا.
وهناك جانب عملي لالستمتاع باحلياة 
وهو التخلص من إدمان العمل وكسر 

روتني العمل بإجازة ممتعة، وكذلك 
التواصل مع أصدقاء نحبهم ويحبوننا 

إلى جانب السفر وممارسة هواياتنا 
وجتربة أشياء جديدة باملغامرة، فاملغامرة 

كفيلة بتجديد احلياة وضخ احلماس 
فيها، عالوة على ذلك االبتسامة الدائمة 
فهي صدقة تضاعف احلسنات وتدخل 
السرور على قلوبنا وقلوب من حولنا 

وتعزز اإليجابية في حياتنا، وفي النهاية 
األمر بكل بساطة يحتاج إلى موازنة في 
جوانب احلياة وإعطاء كل ذي حق حقه.

noktat_dooa@hotmail.com

@abtisam_aloun

علي الفضالة
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ابتسام محمد سعود العون

الكويت أصبحت 
غالية تهدد 
مواطنيها

سجل
 يا تاريخ

حلظات لم 
نعشها...!

إشارة

نقطة ضوء

نظرة ثاقبة

كانت هذه جملة من كلمة صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد في افتتاح 
اجتماع رؤساء مجالس األمة في دول 

مجلس التعاون، فقد أشار سموه بكل ثقة 
ملقدرتنا على جتاوز اخلالف اخلليجي 

واصفا إياه بأنه »عابر مهما طال«.
يأتي اجتماع رؤساء مجالس األمة لدول 

مجلس التعاون اخلليجي في الكويت 
في دار صباح األحمد في إطار مساعيه 

وعمله الدؤوب إلزالة اخلالف بني اإلخوة 
اخلليجيني.. لقد واصل سموه مساعيه 
في عقد املجلس األعلى ملجلس التعاون 

والتي أشار سموه إلى أننا أكدنا من 
خاللها حرص دول املجلس في احلفاظ 
على آلية انعقاد الدورات العليا ملجلس 

التعاون وصيانة مسيرته املباركة 
والسعي بكل اجلهد لتعزيزها، ولم 

يكل ولم ميل سموه بل واصل مساعيه 
احلميدة من أجل احملافظة على تالحم 
دول مجلس التعاون، حينما أعلن عن 

دعمه غير احملدود إلقامة بطولة اخلليج 
العربي لكرة القدم في الكويت، وذلك 

من أجل لقاء الشباب الرياضي في دول 
مجلس التعاون وال شك أن للقاءات 

الرياضية والشبابية دورا مهما في إذابة 
أي خالفات وفرصة حلوار التفاهم 

الذي تسوده روح األخوة، ولقد جنحت 
البطولة بفضل حرص دول املجلس على 
املشاركة فيها لتتواصل لقاءات الشباب 

دون توقف.
وجاءت مناسبة عقد اجتماع رؤساء 

مجالس األمة التي دعا إليها رئيس مجلس 
األمة الكويتي الشاب النشط والغيور 
ليدعم جهود مساعي سمو األمير في 
احملافظة على التضامن والوحدة بني 

دول املجلس.. وحتدث في افتتاح 
املجلس صاحب السمو محمال رؤساء 

مجالس األمة في دول املجلس اخلليجي 
املسؤولية قائال: إن املسؤولية امللقاة على 

عاتقكم اليوم كبيرة ونحن على يقني 
من أنكم قادرون على حتملها والوفاء 

بها، لنعزز بناءنا اخلليجي ونحصنه من 
كل التحديات، ونضاعف من تواصلنا 

جتسيدا لوحدتنا وتعزيزا لتماسكنا.

إن خطاب سمو األمير لرؤساء مجالس 
األمة هو نابع من ثقته التامة بإزالة 

اخلالف اخلليجي بني األشقاء وكما عبر 
سموه بأن اخلالف اخلليجي عابر مهما 
طال وإن من تفضل سموه من حديث 

إلى رؤساء مجالس األمة إمنا يريد 
أن يؤكد استمرارية مساعيه وجهده 
لتخطي تلك اخلالفات التي قد تعوق 

مسيرة مجلس التعاون اخلليجي وعبر 
سموه عن ثقته من خالل كلمته: لقد 

حقق كياننا اخلليجي على مدى العقود 
األربعة املاضية ملسيرته املباركة أهدافا 
ومكتسبات تعزز من قدرتنا على تلبية 

أمال أبناء دولنا واحملافظة على ما حققه 
كياننا اخلليجي من مكانة مرموقة بني 

الدول والتجمعات الدولية.
ومن هذا املنطلق كان حرص سموه 

على متاسك دول مجلس التعاون حتى 
يواصل مسيرته في حتقيق األهداف 
املنشودة في تضامننا وحتقيق أمال 

شعوبنا.
واهلل املوفق،،، 

عبدالمحسن محمد الحسيني

اخلالف 
اخلليجي عابر.. 
مهما طال

املوقف السياسي


