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١٩٧٣ كان آخر عام للوحدة واالتفاق العربي حني اتفقوا 
على أن يتحدوا ووضعوا مصلحة األمة العربية فوق كل 
اعتبار، وســخروا كل إمكاناتهم العسكرية واالقتصادية 
لنصرة كلمتهم وقضاياهم وفرضوا رأيهم واحترامهم على 
دول العالم، وجنحوا جناحا لم يسبق له مثيل في فرض 
أنفسهم كيد واحدة وأصبحوا مبنزلة سد منيع ألعداء األمة، 
بل وأصبحوا القوة العظمى السادسة التي يعمل لها ألف 
حساب عندما تتم مناقشة قضاياهم في احملافل الدولية.

ولكن ولألسف الشديد لم يستمر احلال طويال وبدأت 
لبنات هذا السد املنيع تتهاوى عندما بدأت الفئران تنهش 
في أساساته وبكل زاوية من زواياه مبسمع ومرأى أعني 
العرب حتى تفكك وانهار كما انهار ســد مأرب العظيم، 
ويجب أن نكون واقعيني ونصارح أنفسنا بأن هذا السد 
أصبح من املســتحيل إعادة بنائه، ويجب أال نكابر وأن 
نعترف بأننا أصبحنا كعرب ضعفاء، ولم تعد دول العالم 
حتى الضعيفــة منها تكّن لنا االحترام، اال اذا كانت فقط 
بحاجة الى دعم مالي أو قروض مالية من الدول النفطية.

في ستينيات القرن املاضي تعالت أصوات تنادي برمي 
اإلسرائيليني في البحر، واليوم نفس األصوات تستجدي 
اإلسرائيليني للموافقة على فتات من القرارات الصادرة عن 
مجلس األمن ملنحهم جزءا من األرض تكون موطئ قدم 
للفلسطينيني للعيش عليها، يجب أن نصحوا من الغفلة، 
وندرك أن الكلمة األخيرة والبقاء لألقوى، وحتى نصبح 
أقوياء نحتاج الى معجزة من السماء تساعدنا على ذلك.

ومن األسباب التي ساهمت في تفكك اللحمة العربية 
هي تدخل بعض احلكومات العربية في شؤون وقرارات 
الدول األخرى وكأنها قد فرضت وصية عليها، وقد عانت 
الكويت كثيرا من التدخل في قراراتها احلكومية والشعبية، 
مثل ما حدث بعــد حرب حترير الكويت حني اتهم بعض 
العرب الكويتيني باجلفاء والقسوة واملبالغة مبقاطعة العراق، 
وطعنوا بنواياها عندما أخذت موقف احلياد للصلح بني 
دول مجلــس التعاون، وآخرها انتقاد الرفض الشــعبي 
للتطبيع مع الكيان الصهيوني، فمبدأ التدخل في قرارات 
الدول الشقيقة أو الصديقة مرفوض بكل املقاييس، حتى 

لو لم تتفق معهم في الرأي.
وفي اآلونــة األخيرة قررت حكومــة دولة اإلمارات 
العربيــة املتحدة التطبيع مع إســرائيل، قد تتفق وقد ال 
تتفق مع هذا القرار، لكن ال يحق ألي شــخص أن يوجه 
سهامه املسمومة وانتقاداته العفنة حلكومة اإلمارات، فهذا 
قرار سيادي، وقيادة اإلمارات وحدها هي من تقرره مبا 
يتوافق مع مصاحلها، وما لفت نظري في هذا الســياق 
هو اعتراض أردوغان على االتفاق والرئيس الفلسطيني 
محمود عباس والذي اعتبر أن قرار اإلمارات في التطبيع 
كطعنة في ظهر القضية الفلسطينية وقرر سحب السفير 

الفلسطيني من أبوظبي.
وأنا أقول للمنتقدين إن اإلمارات عمرت مدناً فلسطينية 
كثيرة ودعمت االقتصاد والقضية الفلسطينية لسنوات 
طويلــة، وأن من خان القضية الفلســطينية هو من باع 
األراضي الفلسطينية لليهود مطلع القرن املاضي، فلم تكن 
تزيد ملكية اليهود على ٥٫٧٪ من أراضي فلســطني حني 
صدر قرار التقسيم في ١٩٤٧/١١/٢٩، من خان القضية هو 
من وقف مع صدام وتســبب في ترحيل أكثر من نصف 
مليون فلسطيني من الكويت وتسبب في قطع أرزاقهم، 
وأي إهانة لإلمارات ستظلم ربع مليون فلسطيني يعيشون 
بسالم فيها يحولون مليارات الدراهم ألهلهم في الشتات، 
من خان القدس هو من قّسم فلسطني إلى دولتني واغتصب 
الســلطة من غزة بعد الفوز باالنتخابات فقتلتم وخونتم 
بعضكم بعضا، وأضعتم مليارات الدوالرات من التبرعات 
للشعب الفلسطيني، من خان القضية الذين ال يسافرون إال 
بطائراتهم اخلاصة وبنوا القصور وأمنوا مستقبل أبنائهم 
الذين يعيشون في أوروبا على حساب الشعب الفلسطيني 
املقهور في األراضي احملتلة، ومن كان بيته من زجاج ال 

يرمي الناس باحلجر.

جاء تطبيع دولة اإلمارات العربية املتحدة الشــقيقة 
مع العدو اإلسرائيلي فارقة في تاريخ السياسة اخلارجية 
اخلليجية العربية إذ أحدثت جلبة كبيرة في الشارع العربي.. 

فلماذا كل هذه اجللبة؟! 
وقد أوضحت أبوظبي حسن النوايا ورؤيتها ملصاحلها 

الداخلية، كدولة لها سيادتها، وهذا حقها املشروع.
متر املنطقة العربية والسياسة الدولية بضائقة انعكاس 
أجواء االنتخابات، سواء اإلســرائيلية أو األميركية وقد 
تبدو احلظوظ للمرشحني ليســت كما يريدونها، وكان 
الضمان الذي أريد هو االتفــاق التاريخي، إلحراز تقدم 
أميركي في امللف الفلســطيني والشــرق األوسط حتت 

عنوان صفقة القرن.
ومن املعلوم أن موقف مؤسسي دول مجلس التعاون 
اخلليجي حكام األوطان اخلليجية عملوا على مدى سبعني 
عاما، منشغلني بدعم القضية الفلسطينية ولكن تختلف 

الرؤى باختالف الزمان والرجال. 
وهكذا يعتبر تطبيع دولة اإلمارات مع إســرائيل أمرا 
سياديا، يجب أال نتدخل فيه من قريب أو بعيد، خصوصا 
بعد تأييد واضح من سلطنة عمان الشقيقة، بل بدا واضحا 
أن اململكة العربية السعودية بثباتها على موقف السلف 
امللكي، وقطعت ألسن املغرضني القائلني بأنها طبعت كما 
الشقيقة اإلمارات، لكن جاء رد امللك سلمان بن عبدالعزيز 
قاطعا، بأنه ال سالم مع إسرائيل وال مصاحلة إال على أساس 
عودة الفلسطينيني إلى وطنهم.. وهذا احلق العربي العادل.
وبدورنــا في الكويــت ومنذ ١٩٤٨ حملنــا القضية 
الفلسطينية في قلوبنا وعقولنا وعلى أكتافنا، والشارع 
الكويتي بقيادة السلطتني التشريعية والتنفيذية ماضون 
على هذا.. وان اضطرت الكويت للمصاحلة، فستكون آخر 
املوقعني في ظل خطة سالم عادلة تضمن للفلسطينيني 
حق املواطنة في دولة فلسطينية مكتملة األركان شرعية 
وسلطة فلسطينية على املسجد األقصى أولى القبلتني. 

لذلك لكل املطبلني ضد اإلمارات الشقيق.. ولكل املطبلني 
مع التطبيع، أقول: الوحدة اخلليجية ضالتنا، وعلينا أال ننجر 
للفنت فيما بيننا، وعلى املؤزمني لألحداث أن يستريحوا 
فهنــاك املنصفون على خطى العادلــني أولي األمر، ولن 

يضيع حق عربي طاملا رجاالتنا رجال أمة.
كلمة: اللهم اكتب لوالدنا القائد صاحب السمو األمير 
الشــيخ صباح األحمد الشفاء والعافية وأطل عمره على 

طاعتك.. آمني.

تظهر لنــا دائما في األزمات 
مدى قوة اإلدارات أو الهيئات أو 
الوزارات ومدى استيعابها لألزمات 
تلك  السيطرة في  وقدرتها على 
احملن. الحظنا في بادئ األمر خالل 
فترة «كورونا» كيف كانت تتعامل 
الهيئة باحتوائها للحاالت بإنسانية 
سواء كانت لألفراد أو للشركات، 
وكان هذا من خالل هؤالء األبطال 
التجديد  الشاشة بسهولة  خلف 
ألذونات العمل وغيرها من مهام 
الهيئة العامــة للقوى العاملة في 

الكويت.
وبهذه املناسبة يجب أن نشكر 
الســيدة الفاضلة وزيرة الدولة 
للشــؤون االقتصادية ووزيرة 
الشؤون االجتماعية مرمي العقيل 
العقبات  على سعيها في حلحلة 
التي ســتواجهها من  واملشاكل 
الوزارات  لها في  التابعة  اجلهات 
أمامها  أن  والهيئات، ولكن يبدو 
حتديات وعقبات كبيرة ورثتها 
الهائل من  من أســالفها، والكم 
التي  القوانني  املشــاكل ملواجهة 
تعارض الوضع الراهن من جهة، 
ومن جهة األخرى املوارد البشرية 
التي عفــى عليها الزمن في هذه 

املؤسسات. 
ان استخدام التكنولوجيا في 
الفترة احلالية ومســتقبال شيء 
البد منه لتسهيل املعامالت على 
الشركات وأيضا للحد من الظواهر 
السلبية التي كانت في السابق من 

معامالت مشبوهة.
الهيئة  سنسلط الضوء على 
العامــة للقوى العاملة إلى ما بعد 
استرجاع احلياة العملية تدريجيا 
بعــد جائحة كورونــا، والعودة 
للمعاناة من جديد، لكن لرمبا أكثر 
تعقيدا من السابق. ان استخدام 
التكنولوجيا شيء جيد، وهو بال 
شــك أننا كدولة نعتبر ليس من 
ضمن الصفوف العالم الثالث في 
إلكترونية،  استخدامنا كحكومة 
بل ميكن في الترتيب الثالث الى 
ما بعد املائة عالم. وأن استخدام 
التكنولوجيا يجب أن يقابله أناس 
قادرون على استخدام هذا التطور. 
وأنا في اعتقادي أن هذا هو جوهر 
التحدي للوزيرة النشطة في هذه 

الهيئة.
نســمع كثرا مــن أصحاب 
الشركات وتذمرهم إلنهاء معامالتهم 
لدى الهيئة وأن هناك تخبطا كبيرا 
حسب ما سمعنا منهم، وأن الهيئة 
أدخلتنا باحليط وال نعرف ماذا 
التجديد  نفعــل، ال نســتطيع 
بســهولة وال التحويل بسهولة، 
املشاكل كبيرة سواء من  وكمية 
أصحاب الشركات أو العاملني لديهم 
وكذلك أعداد كبيرة من التفنيشات 
وتخفيضات للرواتب لنسب معينة، 
وهذا يتعارض بال شك مع قانون 
العمل، وخاصة في شهادة الرواتب 
التي تعثرت لدى معظم الشركات 

تقريبا.
إن ما مت ذكره أنتج مشــاكل 
عدة جتــاه أصحاب الشــركات 
واملؤسسات إلنهاء أعمالهم، ولكن 
باملقابل يجدون تعارضا من قبل 
الهيئة بأن السيستم ال يقبل. وهنا 
يضطر صاحب الشركة أو املندوب 
ملراجعة الهيئة إليجاد حل للمشكلة، 
لذا يجد أن هناك مشكلة أخرى انه 
ال يستطيع الدخول، ألن الدخول 
لهذه املنشآت يجب أن يكون مبوعد 
مسبق وعند الدخول باملوقع كذلك 
يجد نفسه ال يستطيع أخذ املوعد 
ألنه بكل سهولة ال توجد مواعيد، 
وهذا يدل على أن هناك أزمة في 
قلة املوارد البشرية املدربة إلنهاء 

تلك املعامالت املكدسة.
في الواقع أن هذه املشــكلة 
تعاني منها جميع اجلهات احلكومية 
التي تعمل علــى نطاق الـ «اون 

الين» حاليا أو مستقبال.
ان جائحة كورونا فعال خلقت 
أزمة حقيقية للشــركات الفعلية 
فقط، وليست للشركات ذات طابع 
للعمالة الهامشــية، أو في مجال 
تأجير الرخــص واإلقامات، ألن 
الشركات تقوم على أساس  تلك 
الشركات  منظم، ولذلك ستكون 
ذات الطابع احلقيقي والفعلي في 
لتعارضها مع قانون  مأزق دائم 

العمل أو اللجوء للقضاء.
وما احلل؟ 

في هذه املقالة سنشــد بيد 
الوزيرة النشــطة ملا على عاتقها 
جهات مسؤولة مثل الهيئة العامة 
الشؤون  العاملة، ووزارة  للقوى 
االجتماعية وجهات أخرى، واألمل 
في إيجاد احللول املناسبة حللحلة 
هــذه املعضلة، وذلــك لظروف 
اســتثنائية ال طائل للشــركات 
املتضررة نتيجة اإلغالق القسري 
واخلسائر الفادحة وكمية القضايا 
التي ستالحقهم ومن ضمنها بال 
شــك القضايا العمالية احلتمية. 
ونقول «عساج على القوة، وانت 

قدها وقدود». 

الكثيرون، وهو قيادتنا احلكيمة، التي دائما 
ما تنحاز إلى املواطن، تضع الكويت فقط 
نصب أعينها وتعمل من أجلها، هذه القيادة 
نحن محظوظون أن حبانا اهللا بها، وهي 
سندنا وعلينا أن نلتف حولها ونقف إلى 
جوارها في حربها ضد الفساد، وجميعنا 
رأى وما زال يرى دوال كنا نحسبها قوية 
وذات ثقل، ثم انهارت بسبب عدم حكمة 
قادتها وعدم وضعهم مصلحة الدولة في 

املقام األول.
الفســاد ومحاربته  طريق مكافحة 
طويل، والدولة حتتاج إلى كل مواطن في 
مساندتها، حتتاج ألن يكون كل مخلص 
من أبنائها عينا لها يقف باملرصاد لضعاف 
النفوس وكل من تسول له نفسه املساس 
باملال العام، املسؤولية اآلن لم تعد ملقاة 
على عاتــق األجهزة احلكومية فقط، بل 
بات كل مواطن شــريف مســؤوال عن 
التصدي ملثل هذه املمارسات التي تهدد 
وطننا احلبيب، فلنقف معا جميعا، يدا 
بيد، حتى جنتث هذا املرض اخلبيث من 
بيننا. حفظ اهللا قيادتنا السياسية احلكيمة 

وكويتنا احلبيبة.

الشــيخ صباح اخلالد الذي قاد البالد 
خالل محنة تفشي وباء كورونا باقتدار 
كما كان دوره البارز في متابعة القضايا 
االقتصادية واألمنية، وأشار سموه إلى 
قيام رئيس مجلس الوزراء مبحاسبة 
كل من يحاول جتاوز القوانني واالعتداء 
على املــال العام وخير دليل هو إحالة 
املشاركني في فساد ضيافة الداخلية، 
ومما ال شــك فيه أن ثقة سمو نائب 
األمير برئيس الوزراء لهي ثقة ودعم 
ملا يقوم به رئيس الوزراء، ونتمنى أن 
تترجم الكلمات والتوجيهات التي جاءت 
في خطاب ســمو نائب األمير وأهمها 
الذين ســاهموا في قضايا  محاسبة 
الفساد وجتار اإلقامات والتعدي على 
املال العام.. ويتطلب أن تباشر احلكومة 
بناء على توجيهات سمو نائب األمير 
مالحقة الذين ساهموا في تفشي الفساد 

في البالد..
آية كرميــة: (واهللا يريد أن يتوب 
عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات 

أن متيلوا ميال عظيما).
واهللا املوفق.

specificity
جميل هذا احلــوار املفيد مع علماء 
نفتخــر بهم من وطنــي. وأمتنى على 
مؤسســة الكويت للتقدم العلمي إعادة 
النظر واملوافقة علي حتويل هذا البحث 

املفيد.
ال أعرف ما موانع وأســباب وزارة 
الصحة في عدم إجراء هذا الفحص ملن 
يريد؟ قد تكون لندرته أو لتكلفته الكبيرة 
أو كما قرأت بناء على توصيات منظمة 
الصحة العاملية، لكن هل لكم أن تتصوروا 
شعور أي إنسان عندما تأتيه نتيجة فحص 
الـــIgg إيجابية ويخبرك الفني: مبروك 
لديك مناعة ضد كورونا؟ ال أعتقد هذا 
الشعور ميكن أن يوصف أنا شخصيا 
سأجهش بالبكاء فورا، فقد كانت جتربة 

كورونا مريرة.
٭ نقطة أخيرة: مناشــدة لوزير الصحة 
د.الشيخ باسل الصباح ووكيلة الوزارة 
لشؤون القطاع األهلي الفاضلة د.فاطمة 
النجار السماح للمستشفيات واملختبرات 
بعمل فحص الـ Igg ملن يريد من املواطنني 

واملقيمني.

ســواء من أبناء األسرة احلاكمة أو من 
املواطنني، فضال عن تطرق سموه لعدة 
مواضيع منها طمأنتنا على صحة صاحب 
الســمو األمير الشــيخ صباح األحمد، 
وتشديد ســموه على خطورة انحراف 
التواصل االجتماعي واستغالل  وسائل 
البعض لها بشكل غير سوي، والتأكيد 
على احتــرام حقوق األفراد وحرياتهم، 

وغيرها من املواضيع املهمة.
حديثــي في هذه املقال يتخذ منحى 
مختلفاً بعض الشــيء عما حتدث عنه 

الدميوقراطي الذي جبل عليه أهل الكويت 
من بداية تاريخ نشأة الكويت، وأكد أن 
بهجتها الدميوقراطية بحكمة الدستور 
والقانون ومقتضيات املصلحة الوطنية 
يستوجب من الســلطتني التشريعية 
والتنفيذيــة تصويب مســار العمل 
التي  التحديات واملخاطر  واستشعار 
حتيط بنا والتصدي للقضايا اجلوهرية 
وما ميس هموم املواطنني ومصاحلهم.

ولم يغفل سمو نائب األمير عن الدور 
الكبير والفعال لرئيس مجلس الوزراء 

٭ كان عندي مع د.عادل مشروع بحث 
تقدمنا به في ابريل املاضي إلى مؤسسة 
الكويت للتقــدم العلمي للحصول على 
متويل ملعرفه نســبة وجود األجسام 
املضادة لڤيروس كورونا في األصحاء، 
ولكن مت رفض متويل املشروع مع األسف.
وأضاف البروفيسور فيصل الصايغ:
٭ أتفــق معك بوجــوب إتاحة فحص 
األجســام املضادة للجميع واشــتراط 
استخدام الفحوص ذات الناجت األدق أي: 
 Tests with high sensitivity and 

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد، 
حفظه اهللا ورعاه، وسمو نائب األمير وولي 
العهد الشيخ نواف األحمد، حفظه اهللا، 
اللذين يعرفان متى يطفئا شرارة أي نار 
قد حتدث، ومينعا أي احتقان قد ينشأ، 
ويجنّبان الكويت أية مخاطر قد تهددها.

كلمة ســمو نائب األمير يوم األحد 
املاضي كانت خير دليل على أن الكويت 
يقودها حكيمان، سموه خرج أمام اجلميع 
وأعلنها صراحة أنه ال أحد فوق الدستور 
والقانون، وأن اجلميع سواسية أمامهما، 

األصيل هو حضن الكويت وأســاس 
عزتها ورفعتها ويدرك حقائق األمور ولن 
تنطلي عليه األباطيل وسيظل حريصا 

على وطنه وأمنه واستقراره.
كما حذر سموه إلى خطورة انحراف 
بعض وسائل التواصل االجتماعي وما 
تشكله من معاول وهدم وتخريب لبنيان 
مجتمعنا وقيمــه الفاضلة وما حتمل 
به مــن افتراءات وإثارة الفنت وإطالق 

االتهامات دون دليل.
وشدد سموه على االلتزام بالنهج 

٭ في احلكومة.. وجود أجسام مضادة 
يحمي من كورونا، وهذا ســبب عالج 

مرضى كوفيد بالبالزما.
- سألتك دكتور ألنه احتمال قطاع كبير مر 
عليهم كورونا وراح دون أن ينتبهوا. هل 
متاح لهم عمل فحص األجسام املضادة؟

وهنا تدخل في احلوار األستاذ في 
كلية الطب والطبيب استشاري في أمراض 
الدم في مستشفى مبارك والسالم الدولي 
الدكتور فيصل الصايغ وهذه هي مداخلته 

الكرمية:

أفضــل ما ميكن أن يقــال في ظل 
الظروف الدقيقة التي منر بها في وطننا 
احلبيب الكويت، هو احلمد هللا أن حبانا 
اهللا بقيادة سياسية حكيمة، تعرف متى 
تتدخل، ومتى تتحدث، ومتى تقطع الطريق 
على من يريدون النيل من وطننا، تقف 
باملرصاد ملن يفكر في املساس بوحدتنا، 
تتصدى للفاســدين واملفسدين، تعرف 
ما يدور بخاطر مواطنيها، تشــعر مبا 
يحتاجون إليه وتسعى إلى توفير حياة 

أفضل لهم.
اليوم وفي الوقت الذي حتارب فيه 
غالبية دول العالم ڤيروس كورونا فقط، 
تقف الكويت بقيادتها السياسية وحكومتها 
وشــعبها للمحاربة في أكثر من اجتاه، 
ســواء جائحة كورونا، أو قضايا تتعلق 
بغسيل األموال، أو أخرى تتعلق بالفساد، 
أو حسابات بوسائل التواصل االجتماعي 

تسعى لبث الفرقة ونشر الشائعات.
احلمد هللا كلمة يجب على كل كويتي 
أن يقولها من قلبه قبل لســانه، ألن اهللا 
ســبحانه وتعالى رزقنا بقيادة سياسية 
حكيمة على مدار الســنني، وصوال إلى 

لقد أكد سمو نائب األمير وولي العهد 
الشيخ نواف األحمد كما عودنا في كل 
مناســبة ضرورة االلتزام بالدستور، 
وأنه لن يسمح ألي كان بالتجاوز على 
الدســتور، وجاء خطاب ســموه إلى 
املواطنني قبل أيام شــامال، حذر فيه 
من جتاوز القوانني والدستور، وأشار 
إلى أن حريــة الرأي مكفولة، لكنه لن 
يسمح باستغالل هذه احلرية في محاولة 

اإلساءة إلى الدولة وإلى املواطنني.
وأشار ســموه في خطابه السامي 
إلى محاربة الفســاد ومحاولة البعض 
إشاعة األكاذيب ومحاولة إثارة الفتنة 
وشق الصف بني أبناء الوطن الواحد، 
وبهذا اخلصوص قال سمو نائب األمير 
الشيخ نواف األحمد: نشهد بكل األسف 
ما يدور في الساحة احمللية مؤخرا من 
مظاهر العبث والفوضى واملساس بكيان 
الوطن ومؤسساته، السيما ما يتصل 
ببدعة التسريبات األخيرة وما شابها 

من ممارسات شاذة مرفوضة.
وأكد سموه أنه لن يفلت من العقاب 
أي مسيء وواثقون أن الشعب الكويتي 

يوجد فحص لألجسام املضادة اسمه 
Igg موجود لدى وزارة الصحة فقط، هذا 
الفحص إذا أثبت وجود أجسام مضادة 
في جسمك معناها بإذن اهللا عندك مناعة.
قطاع كبير من الشــعب مر عليهم 
الكورونا وراح دون أن يدركوا ذلك وترك 
أجساما مضادة في أجسامهم. ليش ما 

يتم تعميم هذا الفحص؟
 تصور بعد ٥ أشــهر حابس نفسك 
تكتشف أنه عندك أجسام مضادة من ٤ 
أشهر وانت ال تدري ألن كورونا مر عليك 
ومشى دون أعراض، لكنه ترك لك هدية 
قيمة هي األجسام املضادة. من احملزن 
أنه احتمال ربع الشــعب عنده أجسام 
مضــادة وبالتالي عنده مناعة، ومع هذا 

حاكر نفسه بالبيت خايف.
وأنقل لكم هــذا احلوار مع د.عادل 
احلنيــان عميد كلية الطــب في جامعة 

الكويت:
- دكتور لو تكرمت ممكن ســؤال: هل 
فحص األجسام املضادة Igg متوافر في 
احلكومة أو القطاع األهلي؟ وإذا ثبت وجود 
أجسام مضادة هل يعني عندك مناعة؟ 

على احللول األمنية القمعية، فهذا مبنزلة 
تلويح بخرقة حمراء أمام ثور هائج!

ال شــيء يســرع حتول املظاهرات 
السلمية إلى موجة عنف وإحراق وتكسير 
واقتحام ملؤسسات الدولة وتدميرها أكثر 
من مواجهة تلك املظاهرات السلمية بهراوات 
القوات اخلاصة والغاز املســيل للدموع 
وتفريــق اجلموع بالقوة والعنف، إذ في 
الوقت الذي ينتظر فيه الناس من احلكومة 
الفســاد بإصالحات حقيقية،  أن تواجه 
يجدونها تواجــه وتقمع املعترضني على 
هذا الفساد.. ال شيء أسوأ من هذا، خاصة 
مع االضطراب وجنون الصراعات اإلقليمية 
والعاملية التي جتعل كثيرا من الدول تبحث 
عــن خرم إبرة تنفذ منه إلشــعال الفنت 
واحلرائق وتسديد ضربة قاضية خلصومها.
مهما تكــن التكلفة، يبقــى أن ثمن 
اإلصالح أقل بكثير جدا من تكلفة الثورات، 
لكن حذار من اإلصالح الوهمي الكاذب، 
فهو عامل تسريع للتحول من التذمر إلى 
الغضــب، قد مينح هذا «التخدير» بعض 
الوقت، لكن الزمن ال يحل املشاكل، وإمنا 
يرحلها ويراكمها فتكبر حتى تصل لدرجة 

االنفجار.

ســيحدث، فكما أننا نستطيع أن نتوقع 
غليان املاء كلما قمنا بتسخينه، نستطيع 
كذلك أن نتوقع قيام ثورات تسقط األنظمة 
كلما توفرت مقوماتها، ومقوماتها تظهر 
بوضوح مــع حتول الناس مــن التذمر 
واملطالبة باإلصالح، إلى الغضب واملطالبة 
بالتغيير، والذي يشكل كثرة الفساد والظلم 

والقهر أحد أهم عوامله.
< < <

من أكبر األخطــاء التي ارتكبتها كل 
األنظمة التي بدأت فيها مظاهر االحتجاج 
والغضب من انتشار الفساد هو اعتمادها 

في حجمها ومطالبها، فكانت احلركة تعبيرا 
واضحا للتحول من «جيل التذمر» املطالب 
باإلصالح، إلى «جيــل الغضب» املطالب 
بالتغيير، وانتهى املطاف بثورة يناير ٢٠١١ 
وإسقاط النظام في ١١ فبراير، بعد أقل من 

شهر واحد!
< < <

أن  يقول علماء االجتمــاع: صحيح 
الظواهر اإلنســانية ال تخضع للحتمية 
مثل الظواهر الطبيعية، ولكن هناك دائما 
قوانني حتكم الســلوك البشري تعطينا 
«منطا» Patern ميكن من خالله التنبؤ مبا 

ينسب الكثيرون ثورات الربيع العربي 
إلى تونس، حيث اشتعال املظاهرات التي 
انطلقت في يناير ٢٠١١ حتديدا بعد إقدام 
االنتحار  البوعزيزي على  الشاب محمد 
حرقا احتجاجا على الظلم والقهر والفساد، 
ولكن باعتقادي البداية احلقيقية تعود إلى 
احلركة املصرية من أجل التغيير «كفاية»، 
والتي انطلقت في يوليو ٢٠٠٤، حني أصدر 
أكثر من ٣٠٠ شــخص من الشخصيات 
العامة واملثقفة البيان الشهير املطالب بتغيير 
سياسي حقيقي، ووقف نزيف الظلم والقهر 
والفســاد الذي بلغ حدا ال يطاق، وكذلك 
رفض مشروع توريث احلكم الذي كان 

يروج له آنذاك.
حركة كفاية بدأت بتوقيع وثيقة احتجاج 
على الفساد، تبعها عقد مجموعة من الندوات 
الشعبية، شاركت فيها نخبة من مثقفي 
مصر من بينهم املفكر الكبير د.عبدالوهاب 
املســيري، رحمه اهللا، وسرعان ما نتج 
عنها حــركات فرعية مثل «شــباب من 
أجل التغيير»، «عمال من أجل التغيير»، 
«صحفيون من أجل التغيير»، «طالب من 
أجل التغيير» وغيرها وغيرها.. ثم انطلقت 
املظاهرات السلمية وأخذت تزيد وتتسع 

(٤) ال يجوز اتهام نيات األتراك، إالبدليل 
يقيني، وإال الواقــع يكذب الكثير من 

االتهامات، وما خفي فاهللا به عليم.
(٥) مــا تفعله تركيا يوافق الشــريعة، 
والدين، البد لنا من الفرح فيه، وتشجيعه، 
وما كان غير ذلك، فالبد من دراســته 
ومعرفة الواقع الذي عمل فيه، ورفضه 

إن خالف الشرع مخالفة صريحة.
(٦) املتعاملون مع تركيا أمناط:

- فمنهــم، عقل تبريري يوافق ويقبل 
كل شيء، ويعتبر تركيا امتدادا للدولة 
العثمانية، بــل ويتعامل معها كخالفة 

قادمة.
- ومنهم، عقل رافض ألي حسنة، ونكران 
كل فضل، بل إطالق صفة الكفر دائما، 
واالستهزاء بأي عمل ينفع األمة، ويرى 

األمو مبنظار األبيض واألسود فقط!
- ومنهم، عقل تآمري يرى الدولة متآمرة 
على العالم اإلســالمي، مع أن العكس 

هو الواضح!
هذا مثال نعيشه اليوم، واهللا تعالى 
سيحاسب العبد على ظنونه ومعتقداته، 
وبخاصــة اتهامه أو لعنه أو تكفيره أو 

تفسيقه لآلخرين دون بينة واضحة.

القرآن، وغير ذلك، مما ال ميكن أن تخطئه 
العني.

(٢) تركيا دولة قوية بني محيط يتربص 
بها الدوائر، وقد كانت مصدا للغرب ضد 
الشيوعية واملاركسية، وتعتبر اليوم من 
الدول املتمردة على النظام الدولي، وفي 

هذا ما فيه مما هو معروف!
ثم للعلم، فتركيا، دولة تريد احلفاظ 
على كيانها وحدودها قبل أي شيء آخر، 
خاصة إذا علمنا مدى تآمر بعض العرب 
عليها، ووقوفهم ضدها، مما يعني تهديد 

وجودها وحدودها!
(٣) إيواء الكثير مــن مهاجري الدول 

العربية وغيرها من املسلمني.

(١) نالحــظ أن تركيا لديها مشــروع، 
وضحت آثاره في:

- تخفيف حدة العلمانية
- إعادة الوجه اإلسالمي لتركيا

- حتويل متحف آيا صوفيا إلى مسجد 
رغم مناكفة الكثيرين ورفضهم.

- اإلعالم بدت فيه النبرة اإلســالمية 
واضحة مثل املسلسالت الذي بدا فيه 
احلجــاب واضحا، واملســجد وصالة 
اجلنازة، وغير ذلك من مظاهر إسالمية 
لم تعرفها تركيا منذ عشرات السنني، 

بغض النظر عن تقييم األعمال.
- انتشار مظاهر التدين، مثل الصلوات 
في املساجد، واحلجاب وحلقات حتفيظ 

من األصول التي ينبغي مراعاتها عند 
النظر إلى األمور واألحداث واألشخاص 

واجلماعات اآلتي:
١- العدل واإلنصاف واملوضوعية.

٢- احلكم على النــاس بالظاهر، وهذا 
أمر مجمع عليه، ومقرر في الشريعة.

٣- مراعاة احمليط والواقع ومدى تأثيره 
على احلدث والشخص وغيره، فال يكون 
احلكم متجردا، هكذا بدون فهم للبيئة 

والواقع.
٤- عدم الكالم إال بعلم وفقه باألمور، 
واإلحاطة بالغالب، دون إلقاء الكالم على 

عواهنه، واتهام نيات املسلمني.
٥- الفرح بأي جهد إســالمي ولو كان 
ضعيفا، وتقليل الشر أمر مطلوب، وأصل 
من أصول الدين، ويعد ميزانا شرعيا.

من هذه األصول لو نظرنا إلى تركيا، 
على سبيل املثال، والتي كثيرا ما حصل 
ويحصل حولها من لغط، بني محب غال، 
ومفرط باغض، ومتوسط معتدل، ومخلط 
جاهل يخبط ويهرف مبا ال يعرف، من 
هنا وجب على املســلم وهو ينظر أو 
يراقب أن يزن األمور مبوازين الشرع 

والعقل والواقع:

دقت الساعة

خيانة 
القدس
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@ghunaimalzu٣byغنيم الزعبي

نظرات

من املطالبة 
باإلصالح إلى 

املطالبة بالتغيير
bodalal@me.comمحمد هالل اخلالدي

ومضة فكر

تركيا بني احملب الغالي.. 
واملفرط الباغض
 Jumaian.abd@hotmail.comعبدالرحمن اجلميعان

رؤية

قيادة... حكيمة

Ghadeer.r.alabdali@gmail.comغدير العبدلي


