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خالد العرافة

لطاملا طالبت عبر هذه الزاوية وعبر وسائل اإلعالم بتقوية قطاع 
الرقابة الدوائية، وإنشــاء جهاز الرقابة الدوائية اإللكترونية، ولكن 
قد أكون غافال عن أشــياء أساسية قبل املضي في إنشاء مثل هذه 

األجهزة الرقابية املطورة.
من ضمن نشاطاتي جتاه املجتمع، التوعية وتصحيح املعلومات 
الدوائية اخلاطئة في وســائل التواصل االجتماعي، ولعلي الحظت 
في اآلونة األخيرة شيئا يعكس ظاهرة خطيرة في الكويت، أال وهي 

ضعف الرقابة الدوائية في املنافذ.
قبل شهر، الحظت أن هناك حسابات كويتية في وسائل التواصل 
االجتماعي تقوم ببيع قطرات عالج ارتفاع ضغط العني، تلك القطرات 
التي ال توصف وال تصرف إال بوصفة متخصص في أمراض العني، 
ولكن تلك احلسابات غير الطبية تقوم باستيراد القطرات من اخلارج 
وحتديدا من جنوب شرق آسيا، ثم تقوم ببيعها كقطرات ألغراض 
جتميلية كتحسني منو الرموش، تلك املمارسة اخلاطئة التي حذرت 
منها الشركات املصنعة وهيئة الغذاء والدواء ملا حتمله من مخاطر 
التهابات بكتيرية للقرنية تنتج عن استخدام الفرشاة غير املعقمة.

ثم كانت الطامة الكبرى قبل أســبوعني، عندما رصدت حسابا 
آخر - من الكويت كذلك - في وسائل التواصل االجتماعي يقوم ببيع 
حبوب لعالج ســرطان الثدي من خالل استيرادها من دولة عربية، 
وبيعها كحبوب للتجميل، وبعد أن نبهت عبر التواصل االجتماعي من 
هذا اخلطأ الدوائي، قام احلساب مبسح اإلعالن وكأن شيئا لم يكن!
ما بني قطرات عالج ارتفاع ضغط العني وحبوب عالج سرطان 
الثدي ودخولها بكميات هائلة وبيعها عبر حسابات كويتية في وسائل 
التواصل االجتماعي، يكاد يجزم املشاهد أن ما يحدث في الكويت 
ال ميكــن تلخيصه إال في مصطلح واحــد: »انفالت رقابي«، فمن 
الواضح أن املنافذ ال تخضع لرقابة دوائية دقيقة، فتلك احلسابات 
املنتشرة في وسائل التواصل االجتماعي والتي تبيع أدوية ممنوع 
تداولها عشوائيا وتسويقها، تتخذ الكويت محطة توزيع، حيث يتم 
إدخال تلك األدوية إلى الكويت ثم شحنها عشوائيا إلى دول اخلليج، 

عاكسة مدى االنفالت الرقابي في الكويت!
نتمنى من القائمني في قطاع الرقابة الدوائية التعاون مع املنافذ 
بشكل أفضل لتدارك هذا االنفالت الرقابي وما يحويه من استيراد 
أدويــة وبيعها داخل الكويت وخارجها وما حتمله تلك الظاهرة من 
مخاطر على الصحة وســمعة القطــاع الرقابي في الكويت، محليا 

وإقليميا.

يعتبر التعامل مع األزمات فنا وعلما يتطلب الكثير من اخلبرة 
والدراية واملقدرة على اتخاذ القرارات الصائبة بأســرع ما ميكن، 
فاألزمــات )Crisis( متثل أي تهديد قد يلحــق األذى باملمتلكات أو 
األشخاص أو البلدان، والذي قد يؤدي إلى تعطيل العمل بها بصورة 
طفيفة أو بشكل عام، وكل جهة عمل مهما اختلفت طبيعتها معرضة 
لهذه األزمات سواء كانت وزارة أو هيئة أو مؤسسة أو شركة، ومدى 
تأثرها ســلبا يؤدي إلى اإلضرار بســمعتها وتشويهها وتكبيدها 

اخلسائر بشكل خاص، وإحلاق الضرر بالدولة ككل.
وإذا نظرنا إلى علم إدارة األزمات )Crisis Management( لوجدنا 
أنه يهتم بدراسة األخطار احملتملة احلدوث في املستقبل وضرورة 
 Crisis( تالفيها والعمل على وضع اخلطط ملعاجلتها بشكل إيجابي
management Plan( ليس ذلك فقط بل التجهيز واالستعداد ملا قبل 
وقوعها، وهو يسمى مبرحلة ما قبل األزمة )Pre-Crisis Plan( للتمكن 

من إدارتها بشكل سليم.
وللتمكن من ذلك يتطلب األمر إعداد فريق عمل يتكون من عدد 
من املختصني في مجاالت عدة حتتاجها هذه اخلطة، ويتم تدريبهم 

سنويا ليتمكنوا من تطبيق اخلطة بكل احترافية وفاعلية.
وقد تكون هذه األزمــات طبيعية كالزالزل والعواصف املدمرة 
واحلرائــق والفيضانات الناجمة عن األمطار الغزيرة أو غيرها من 
األزمات التي قد تتسبب بانقطاع التيار الكهربائي عن البالد مثال أو 
املياه أو تخريب الطرقات واملرافق وغيرها، إضافة إلى أعمال الشغب 
والتخريب أو الهجمات اإللكترونيــة التي تدمر أنظمة االتصاالت 
وتشغيل اآلالت واملشــاريع، وغيرها من األنواع األخرى لألزمات 
كانتشار األوبئة واألمراض املعدية التي قد تصيب البشر أو احليوانات، 

ومدى جناح اخلطط املوضوعة للحد من آثارها.
وقد تكون هذه األزمة محلية ولكن لها تأثيرا دوليا كبيرا كأزمة 
11 ســبتمبر 2001 والتي تعتبر مثاال واضحــا لألزمات املعاصرة، 
إضافة الى أنها تعتبر أزمة إرهابية عاملية تأثرت بها الواليات املتحدة 

األميركية والعالم أجمع.
حيث تعاملت معها بشــكل كبير داخليا وخارجيا مكونة حتالفا 
دوليا ضد اإلرهاب، كذلك مــا تتعرض له بعض الدول النامية التي 
تهزها األزمات وتدمرها نظرا لضعف استعدادها ملثل هذه األزمات.

إن إدارة االزمات مسألة قائمة منذ القدم وكانت مظهرا من مظاهر 
تعامل اإلنسان مع املواقف الطارئة واحلرجة التي يواجهها من الطبيعة 
أو البشــر، ولم تكن تعرف آنذاك باسم »إدارة األزمات« إمنا عرفت 
مبسميات أخرى مثل »براعة القيادة أو حسن اإلدارة«، وكانت هي 
احملك احلقيقي لقدرة االنسان على التعامل ومواجهة هذه املخاطر.

ولــو رجعنا إلى الوراء، لعام 1962، إبان األزمة الكوبية لرأينا أن 
موضوع األزمــات كان على رأس املوضوعات احليوية واملهمة في 
العالم، وتكمن أهمية هذا احلدث في تصريح وزير الدفاع األميركي 
آنــذاك )روبرت ماكنمارا( عندما قال »لن يــدور احلديث بعد اآلن 
عن اإلدارة االستراتيجية وإمنا ينبغي احلديث عن إدارة األزمات«.

إن جناح إدارة األزمات يكمن في تطبيق خطة وسياسة متوسطة 
أو طويلة األمد تساهم في منع نشوب األزمات أو تفاقمها، واإلدارة 
الناجحة لألزمة هي التي تضمن احلفاظ على مصالح الدولة وحمايتها 
مــن الضرر، وقد يكون ضعف اإلدارة وســوء التعامل مع األزمة 

عنصرا من عناصر شدتها وقوتها. 
فأغلب األزمات ال تكون وليدة اللحظة وإمنا نتاج عوامل نشأت 
قبل ظهور األزمة، ومثال علــى ذلك التظاهرات والثورات والعنف 

والتطرف واألعمال اإلرهابية.
ويبقى السؤال.. ملاذا ال يوجد لدينا مركز إلدارة األزمات يكون 
مجهزا جتهيزا كامال بفريق محترف لدية اجلاهزية والقدرة ملواجهة 

أي من هذه األزمات؟
نعم لدينا مركز للتواصل، ولكن أين إدارة األزمات من هذا املركز؟ 
فهذان املركزان وجهان لعملــة واحدة، فعند وقوع األزمة البد من 
التواصل مع العامة وطمأنتهم وتزويدهم بكافة املستجدات حيالها 

حلظة وقوعها أيا كان نوعها.
إن التعامل مع األزمة ال يعني فقط إعداد رسائل مرئية ومكتوبة 
مرتبطة بوســائل التواصل واالجتماعــي، ولكن األهم من ذلك هو 
إصدار بيانات واضحة عنها حلظة وقوعها ومتابعتها حلني انقضائها.
فأوضــاع املنطقة امللتهبة تتطلب وجــود مركز متطور إلدارة 

األزمات والتواصل.

إكرام الضيف وتقديره واجب 
العربية، األســبوع  العادات  في 
املاضي شــهدت الساحة العربية 
إساءة لتلك العادات التي شوهها 
بعض املرتزقة في اململكة األردنية 
الهاشمية جتاه ضيوفهم الكويتيني 
خالل املباراة التي أقيمت في عّمان 
ضمن منافسات اجلولة الثالثة من 
تصفيات آســيا املؤهلة ملونديال 

كأس العالم 2022. 
فخالل دخول املنتخب الكويتي 
أرض امللعب بدأت األصوات تتعالى 
من قبل مجموعة خلطت بتصرفها 
الرياضة،  السياســة مع  احلاقد 
هدفها توتر العالقات بني البلدين 
بذكر اسم املقبور صدام حسني 
وتأييده في محاولة الســتفزاز 
اجلمهور الكويتي والكويت التي 
طوت الصفحة السيئة خالل الغزو 
العراقي الغاشم عليها في عام 90 
مبرارته مــن أجل احملافظة على 

الكيان العربي.
األصوات العالية في امللعب بال 
شك متثل أصحابها وال تعمم على 
أهل األردن األشقاء الذين يعرفون 
جيــدا مواقف الكويــت الدائمة 
الى جانبهم  واملشرفة ووقوفها 
فــي أي أزمة كانت اقتصادية أو 

سياسية.
اجلمهــور الكويتــي رغــم 
للمقبور  املؤيــدة  الهتافات  تلك 
التصرفات  امتلك غضبه رغــم 
االستفزازية والتي ال تعكس أبدا 
موقف القيادة والشعب في اململكة 

الهاشمية.
الشــارع الكويتي اســتنكر 
احلادثة جتاه ضيــوف األردن 
ســواء أكانوا العبني أو جمهورا 
من أبناء الكويت، وطالبوا احلكومة 
األردنية بتقدمي االعتذار الفوري 
مما حصل ومحاســبة املخطئني 
في حق الكويت، كما طالبوا من 
احلكومة التحرك السريع في رد 
اعتبارها جتاه ما حصل، وقد أجرى 
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجية الشــيخ صباح اخلالد 
اتصاال بنظيــره األردني، وبني 
استياء واستهجان الكويت ملا صدر 
عن اجلماهير األردنية من إساءات 
خالل املباراة التي جمعت البلدين، 
وسريعا عبر اجلانب األردني في 
بيان عن أسفه واستيائه من هذه 
التصرفات التي ال تعكس طبيعة 
العالقات األخوية، مؤكدا أن بالده 
لــن تقبل مبثل هذه اإلســاءات 
وستباشر اتخاذ إجراءاتها ملعرفة 

من يقف خلفها ومحاسبته.
كما اســتنكر مجلس النواب 
األردني محاولة املساس بروابط 
»األخوة العميقة« التي تربط بني 
البلدين خالل مباراة في كرة القدم، 
مؤكدا رفضــه العبث بعالقة مع 
شقيق له مواقف ال مجال لنكرانها 
أو جتاوزها، هذا ما ننشــده في 
الكويت ونطالــب فيه حكومتنا 
بالرد الفوري جتاه كل من يحاول 
الشعب  أما رد  للكويت،  اإلساءة 
الكويتي فقد جاء مزلزال مثل كل 
مرة في وجه كل من يحاول اإلساءة 

للكويت بلد اإلنسانية.
ردود فعل الشــارع األردني 
واســتنكارهم وأســفهم لهذه 
الهتافــات من قبــل املرتزقة ال 
ينسى ويســجل لهم، وهذا يدل 
على محبتهم وتقديرهم للكويت 

وشعبها.
أخيــرا، حفــظ اهلل الكويت 
وشعبها من كل حاقد ومرتزق، 
ونســأل اهلل أن يدمي على بلدنا 

نعمة األمن واألمان.

كتبت كثيرا في مقاالت سابقة 
خالل الفترة املاضية عن حالة من 
التضامن احلكومي تعاني  عدم 
منها احلكومــة احلالية، واليوم 
تتحول حالة التضامن احلكومي 
إلى حالة ميكن أن تطلق عليها حالة 
من الصراع احلكومي- احلكومي.

> > >
هذه احلالة اآلن تتضح وبشكل 
واضح وجلي، فاحلكومة تضرب 
احلكومــة، وهذا األمــر هو ما 
سيعّجل من إنهاء عمر احلكومة 
احلاليــة أو على األقــل إجراء 
تدويــر أو تغيير وزاري قريب 
جدا، يؤدي إلــى خروج وزراء 
ودخول وزراء جدد، بل إن األمر 
لم يعد خافيا على رجل الشارع 
العادي من أن التغيير احلكومي 
قريب جدا، واالعتقاد السائد اآلن 
أن االستجوابات املرتقبة هي ما 
إلى تغيير محدود في  ستؤدي 
احلكومة احلالية يطول على األقل 

بني وزيرين إلى ثالثة وزراء.
> > >

واحلكومــة بأي حــال من 
األحوال ســتكمل عقــد مدتها 
حتى ولــو خرج منها 4 وزراء، 
بل ستعمل على إكمال وجودها 
جنبا إلى جنب مع املجلس احلالي، 
فمهما كانت تكلفة االستجوابات 
ستكمل ســواء بخروج وزراء 
ودخول وزراء جدد أو مواجهة 
االستجوابات والرهان على بقاء 

الوزير املستجوب.
> > >

حالة عدم التضامن احلكومية 
واضحة اآلن للعيان، وال مجال 

إلنكارها، خاصة مع وجود شكل 
من أشــكال التراشق اإلعالمي 
عبر وسائل التواصل االجتماعي 
التي بإعادة قراءتها سيكتشف 
الشــخص العادي َمن ضد من 

ومن يدعم من وملصلحة من؟!
> > >

لألسف، الصراع احلكومي- 
احلكومي ينعكس سلبا وبشكل 
جلي ليس على املشهد السياسي 
تأثيره على  فقط، وال ينحصر 
املتصارعني، بــل ينعكس على 
التنمية املنشودة التي نطمح إليها، 

فهذا الصراع يعطل التنمية، بل 
يعطل حتى التوجه نحو »رؤية 

.»2035
> > >

احلكومة اآلن أمام خيارين، 
التضامن جلسدها  أن تعيد  إما 
املتضعضع سياسيا وتنهي كل 
الصراعات بني أقطابها، أو أن تعيد 
تشكيل نفســها مبا يتواءم مع 
متطلبات املرحلة املقبلة، واألقل 
هو أن تعيد التضامن فيما بينها.

> > >
توضيح الواضح: رئيس قســم 
اجللدية في اجلهــراء د.محمد 
العتيبي يعتبر أمنوذجا حقيقيا 
الذي يطرح  اإلداري  للطبيــب 
وبشكل جلي التوازن بني عمله 
كطبيب محتــرف ومتخصص 
التعامل  وبني عمله كإداري في 
مع املراجعني من املرضى، فهو 
أمنــوذج حقيقي وحي للطبيب 
الطبيــب  أو اإلداري  اإلداري 
وجناحه في قســمه دليل على 

ما أقوله.

اللوم علــى اآلخرين  إلقاء 
منوذج واضح للفشــل الذريع 

لإلنسان في احلياة.
إن اللوم استخدام سيئ للعقل 
الناقد فإن النقد في حد ذاته أمر 
إيجابي يدل على احلرية في حركة 
العقــل املبتكر لدى اإلنســان، 
ولكن هذا النقد ما هو إال وسيلة 
للوصول إلى تغيير إيجابي لكن 
إلى لوم  النقــد  عندما يتحول 
مستمر لآلخر فإننا سنكون أمام 
تدمير ممنهج للنفوس والهمم.

إن اللوم يجعل تقبل األخطاء 
ســهال هينا وال يحقق حلوال 
حقيقية للمشاكل، كما أنه يجعلنا 
نفقد القدرة على التطوير فإنه 
الناس  اللوم بني  عندما ينتشر 
وعندمــا يرمــي كل واحد منا 
املســؤولية على غيره فإنه في 
احلقيقة يبرر أخطاءه وهذا في 
حد ذاته هو أحد األسباب املباشرة 
التي تضيع الفرص املناسبة نحو 
التحول إلى اإلصالح وتســقط 

الكســل  املجتمعات في دوائر 
والكراهية والعنف وهتك احلريات 

واالستبداد.
ومــن هنا يجــب ان تقوم 
املجتمعات الواعية بخلق أجواء 
إنســانية وأكثر أخالقية  أكثر 
تكافح اللوم وحتوله من مصنع 
للطاقات  إلى مصنع  للسلبيات 

اإليجابية.
ان أســلوب كالمنا يؤثر في 
أفكارنا وبالتالي في حياتنا وفى 
سلوكياتنا وبالتالي تخلق ردود 

أفعال سلبية عند اآلخرين ولذلك 
فال بد من أن نغير لغتنا من حيث 
األسلوب واملضمون كما يجب 
أن نتعلــم كمجتمــع متحضر 
كيف نفــرغ أرواحنا من اللوم 
الذي بدوره  والتذمر واالنفعال 
يخلق سلسلة من املشكالت ال 
تتناهى مما يعقد األمور ويجب 
ان ندرب انفسنا على استخدام 
أســاليب إيجابية تعيد النشاط 

الواعي ألرواحنا من جديد.
هنــاك أدوات إعالمية تتخذ 

من ثقافة اللوم منهجا لها لتنشر 
القلق والتوتر واخلوف وجتعلها 
عناوين وأيقونات للحياة اليومية 
وبالتالي تنجح في عملية تفتيت 
املجتمع وتخدير األفراد السيما 
عندما تتحكم فيها بواسطة أعراف 
غير متســامحة وهذه األعراف 
إذ  ما هي إال مقبــرة للجميع، 
انها تدمر كل ما يشتركون فيه 
وتشتت وحدتهم وتعوق حركتهم 
في احليــاة وجتعلها بال هدف 

وال غاية.
إننا نفتقد الوعي بأهمية العلم 
بكل ما يجري من حولنا، كما أننا 
نفتقد الوعي بأهمية فهم زماننا 
ومكاننا بل إننا ال نبذل أدنى جهد 
للتدقيق على املعلومات واألخبار 
املتضخمة التي تبث في كل حلظة، 
لذا فإننا مطالبون بعدم التعاطف 
مع وسائل اإلعالم وما تطرقه من 
قضايا وأخبار، ودراسة العواقب 
واألمور بأبعادها الواقعية وبهذا 
ينجو املجتمع من التدمير الذاتي.

يعتبــر نهر النيل شــريان 
احليــاة لعدة دول لها شــراكة 
في مائه، وهــو اطول نهر في 
العالم وهو نهر اخلير والبركة، 
ولــه دور مهم في عــدة دول 
كالســودان وأوغندا وتنزانيا 
وإثيوبيا وبوروندي، وله اهمية 
خاصة في مصر، حيث ساهم في 
التاريخي واالقتصادي  التطور 
والزراعي والكهربائي، وهو يعتبر 
الدائمة ملصر احلضارة  احلياة 
التي جتاوز عدد  واإلنســانية 
سكانها 110 ماليني نسمة يتطلعون 
لنهر  املياه واحلياة  إلى مصدر 
لكائن من  النيل، ولن يسمحوا 
كان ان يتجــاوز على حصتهم 
ومخصصاتهم من هذا النبع الذي 

به تستمر احلياة.
سد النهضة هو سد اثيوبي 
لتوليد الطاقــة وهو واحد من 
ثالثة سدود لغرض توليد الطاقة 
الكهرمائيــة، وقد اتفقت الدول 
الثالث مصر والسودان وإثيوبيا 

على بنود إنشــاء السد، ولكن 
بحسب اخلبراء فإن اثيوبيا أخلت 
بالبنود ما يشكل خطرا محدثا 
املياه،  قادما ملصر بسب نقص 
حيث اكــدت احلكومة املصرية 
على احملافظة على حقوقها بعد 

تعثر املفاوضات وانتهاك اثيوبيا 
في التجاوز على بنود االتفاق.

االزمــة خطيــرة وكارثية 
إلى نشــوب حرب  وقد تؤدي 
بني عــدة بلدان داعمة ومؤيدة، 
والعالم يترقب إلى ما قد تصل 
إليه األمور، ويجب تغليب العقل 
واملنطق واحلكمة لتجنيب املنطقة 
حروبا قــد تدمر وتقضي على 

اجلميع.
مصر ســتبقى نبض األمة 
العربية، وليعلم اجلميع ان العالم 
العربي لن يقف مكتوف االيدي 
وهو يشــاهد ويرى االعتداء 
على حقــوق مصر فــي نهر 
النيل ومحاولة خنق اقتصادها 

وحضارتها واملساس بشعبها.

السوريني األكراد قد دخلوا 
عدة حكومات سورية كوزراء 
ومســؤولني كبار، ونعود 
لنســأل: ما دور احلكومة 
السورية في التدخل التركي 
الســورية  داخل األراضي 
حملاربة األكراد؟ فلماذا تسمح 
السورية بتغلغل  احلكومة 
القوات التركية حملاربة أكراد 
ســورية.. فهؤالء األكراد 
مواطنون ســوريون ومن 
مسؤولية احلكومة السورية 
حمايتهم وعدم السماح ألن 
حتتل القوات التركية مدنهم 
للقضاء عليهم بحجة األمن 
التركي.. وأليس من املفروض 
أن تدافع احلكومة السورية 
السوري ومتنع  عن األمن 
االحتالل التركي ملدن سورية 
سكانها من األكراد السوريني.
األكراد متواجدون منذ 
السورية وهم  الدولة  قيام 

أيضا متواجدون في العراق 
وإيران، وهذه األراضي تعتبر 
موطنا للشعب الكردي وهم 
أيضا يتعاملون مع احلكومات 
السورية والعراقية واإليرانية 
كمواطنني ويشاركون في كل 
املؤسسات احلكومية، فلماذا 
تركيا تريد محاربة األكراد في 
التي تعتبر  داخل األراضي 
موطنا لهم، ثم إن تركيا لم 
تتقدم خطوة نحو احلدود 

التركية حملاربة   - السورية 
األكراد إال بعــد أن أعلنت 
املتحدة األميركية  الواليات 
عن انسحابها من األراضي 
السورية املتاخمة لألراضي 
التركية. الشيء املؤسف أن 
الدولة املسلمة  تقوم تركيا 
مبحاربة أكراد سورية وهم 
أيضا مسلمون فأين شعار 
تركيا التي تدعي بأنها تدافع 
عن الشعوب اإلسالمية والتي 

تطمع في قيادة الشــعوب 
اإلسالمية، ال شك أنها جملة 
تناقضات في املوقف التركي 
وأمر غريب وعجيب املوقف 
امتنع عن  الذي  الســوري 
التركي  التغلغل  الدفاع عن 
السورية وأيضا  لألراضي 
امتنعت احلكومة السورية عن 
الدفاع عن أكراد سورية وهم 
جزء من الشــعب السوري 
ومن واجب الدولة السورية 
حماية الشعب السوري سواء 

كانوا عربا أو أكرادا.
األكراد أشــقاؤنا فهم 
الدول  مســلمون وواجب 
العربية التــي يتواجد فيها 
األكراد حمايتهم كمواطنني 
وعــدم الســماح ألي كان 
محاربتهم حتت أي ذريعة.. 
وحتى لو طالب األكراد بإنشاء 
دولة كردية فهذا أيضا لن 
يكون ذا خطورة على الدول 

بعــد انســحاب قوات 
املتحدة األميركية  الواليات 
مــن مناطق األكــراد في 
شرق سورية وهي مناطق 
متاخمة للحدود الســورية 
التركية.. وكانت أن تدخلت 
أميــركا حلماية األكراد من 
عصابات داعش اإلرهابية.. 
إال أن انسحابها األخير يعطي 
فرصة لتغلغل تركيا للتدخل 
الســورية  داخل األراضي 
لتعّقب األكراد وطردهم من 
املناطق احلدودية مع تركيا، 
ونود هنا أن نتســاءل: إن 
كان هؤالء األكراد يحملون 
اجلنســية السورية فيعني 
أنهم مواطنون ســوريون 
وفي سورية أقوام كثيرة غير 
عربية لكنهم سوريون مثل 
األكراد.. ولو حاولنا قراءة 
العهود السياســية السابقة 
في سورية فنجد الكثير من 

العربية بل سيكون األكراد 
على صلــة قوية مع الدول 
العربية احمليطة مبشــروع 
الدولة الكردية.. ثم إن هذه 
ليست مسؤولية ألي هيئة 
عاملية أو محلية. إن الوضع 
الكــردي يقرره األكراد مع 
املتواجدون  العربية  الدول 
بها فها، هو العراق استطاع 
أن يجد حال مناسبا لألكراد 
وهو بإقامة دولة ضمن الدولة 

العراقية.
العرب  نأمل أن يتفاهم 
واألكراد على احملافظة على 
األمن واالســتقرار للعرب 
الســماح  واألكراد، وعدم 
باجتياز مدنهم من أي طرف 

أجنبي.
قال تعالى: )وما كان ربك 
ليهلــك القرى بظلم وأهلها 

مصلحون(.
واهلل املوفق.
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