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خرج ولم يعد!

كلمات ال تنسى

مشعل السعيد

باألمس سلطنا الضوء عبر كلمات مقالنا «ال.. لإلدمان» 
على دور األســرة في قضية «اإلدمان واملخدرات»، واليوم 
ســطور مقالنا ستســلط الضوء على دور التعليم بجميع 
مراحله التعليمية في تلك القضية وذاك الوباء الذي تفشــى 

في مجتمعنا.
في أوائل الثمانينيات أثنــاء مرحلتي الثانوية أتذكر أن 
مدرساتي كن يهتممن بتلك القضايا ويقمن بتكليفنا بأبحاث 
وتقارير عن املخدرات وكيفية االبتعاد عن هذا الطريق، وكانت 
تلك األبحاث والتقارير تناقش أثناء احلصص الدراســية، 
بجانــب هذا أيضا أتذكر أن التعليم فــي تلك اآلونة كان ال 
يقتصر على تلقي املعلومات فقط بل كان يوجد اهتمام أيضا 
باجلانب األسري من خالل «املشرف االجتماعي» إذا لوحظ 
أي تقصير في الدراســة من اجتــاه الطالب، ليس هذا فقط 
بل كانت مهمة «املشــرف االجتماعي» االقتراب من الطالب 
والتالحم مع الطلبة، فعلى سبيل املثال ال للحصر: إذا شعر 
مدرس بأن الطالب يواجه مشــكلة ما كان يقوم على الفور 
بتبليغ «املشرف االجتماعي» فيقوم املشرف باجللوس مع 
الطالب ملناقشة مشكلته والوقوف على أسبابها وتداعياتها 
وســبل حلها، وكان هذا التالحم واالقتراب ال يقتصر على 
الطالب بل ميتد وصوال لألسر في بعض القضايا واملشاكل 
أحيانا، أيضا كان املشرفون واملسؤولون على التعليم يهتمون 
باجلانب الرياضي للطالب ويدفعون الطالب للمشــاركة في 
املسابقات الرياضة التي تقام بني املدارس في املناطق التعليمية 
في ذلك الوقت، كما كنا جند املشرفني واملسؤولني يهتمون 
بهوايات الطالب ويصقلونها أيضا، أما اليوم أين التعليم من 

بناء شخصية الطالب وحمايته من «اإلدمان»؟
اليوم لألســف أصبح تعليمنا بجميع مراحله التعليمية 
ما هو إال اســتيراد جتارب دون معرفة تلك التجارب تفيد 
أو تضر! أصبح التعليم يقتصــر فقط على املنهج والكتب 
«حشــو معلومات» والنتيجة مجرد حفظ معلومات الجتياز 
املرحلة التعليمية، أما شخصية الطالب وما استفاد من التعليم 

واملعلومة «محلك سر».
التعليــم هو املرحلة الثانية في بناء الشــخصية لألبناء 
وتكملة لنواة األولى له «األسرة»، فإذا اقتصر التعليم فقط 
على املنهجية دون بناء الشخصية وحمايتها من مخاطر الدنيا 
وتعليم أبنائنا الطلبة مكافحة ومحاربة «املخاطر» واالبتعاد 
عنها إذا لم يحدث ذلك سوف تكون النتيجة خلال في تكوين 
النواة وقد يؤدي هذا اخللل الجتاه البعض إلى أحد املخاطر 

وهو «اإلدمان».
٭ مسك اخلتام:  امللل، الضغوط النفسية، العنف، تكدس املعلومات، 
عدم تواجد عنصر الترفيه والتسلية، عدم االهتمام باملواهب، 
عدم االلتحام والتقارب بــني إدارة التعليم والطالب، وعدم 
االهتمام بطرح القضايا والبحث بها... هذه األشياء وغيرها 
مــن العناصر أصبح تعليمنا يفتقر إليها في هذه اآلونة مما 

أدى إلى انحراف بعض أبنائنا إلى اإلدمان.

كتب ابني الغالي وزميلي العزيز األستاذ عبدالعزيز جهاد 
العطــار مقالته في جريدة النهار بعنــوان «ماذا بعد احلل»؟! 
وطرح عدة تساؤالت مهمة يفرضها املشهد السياسي احلالي 

وكيف كانت جتربة مجلس ٢٠٢٠.
لكن استوقفني سؤاله: «هل فعال ينقصنا الوعي في حسن 
اختيار من ميثلنا؟ هل على املسؤولني املعنيني مسؤولية إعداد 

برامج توعوية للناخب تؤدي إلى حسن اختياره؟
األزمات تكشف مستوى وعي املجتمعات وإن كانت تأخذ 
مظاهر ثقافية أو اقتصادية أو سياسية، فهي في العمق أزمات 
مجتمعية، ألنها تتعلق مبستوى القدرة على االنضباط والتنظيم 

الذاتي في مواجهة التغيرات الداخلية واخلارجية.
حتقيق الوعي السياســي يحتاج إلى عملية متواصلة من 
التعليم والتثقيف والتربية فهي عملية صعبة وليست سهلة، 
تتطلب خططا وبرامج وأدوات ومهارات للقيام بها وإجناحها، 
كما أنها تتطلب تضافر جهود املثقفــني واملفكرين والعلماء 
والدعاة من شــتى التخصصات والقادة االجتماعيني وطالب 
املدارس واجلامعات ممن ميتلكون دوائر واســعة من التأثير 
على اجلماهير وكل من حتقق لديه الوعي السياسي ويسعى 
إلى التأثيــر على الرأي العام، خاصــة أننا نعيش في عصر 
املتغيرات واالنفتاح الثقافي والثورة املعلوماتية املتســارعة، 
وتطور تكنولوجيــا املعلومات واالتصاالت، وهذا ما أدى إلى 
تعقيد عملية التوعية السياسية وزيادة مقتضياتها واحتياجاتها 
من حيث األدوات واملهارات والوسائل واألهداف واملؤسسات 

التي ترعاها.
من خالل استقراء التاريخ جند أن األمم في حركتها احلضارية 
صعودا ونزوال وانهيارا، ال حتركها اجلماهير والعامة، بل حتركها 
النخبة سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية وعلمية، إما نحو 

النهوض والتقدم، وإما نحو االنهيار والسقوط في التخلف.
التأثير على وعي الشــعوب واألفراد هو الهدف األساسي 
في تشكيل وعي املجتمع بغّض النظر عن توجهات هذه النخب 
األيديولوجية والفكرية والسياسية. اليوم نحن بحاجة إلى نخب 
حقيقية، ووسائل إعالم، ومؤسسات مجتمع مدني تعمل على 
بناء وعى مجتمعي وصناعة الوعي السياسي حتى نستطيع 
استعادة ريادتنا بني األمم األخرى، ونرد لوطنا نصاعة تقدمه 
وسبقه في مجاالت شتى، من خالل االستفادة الكاملة من جميع 
الطاقات والكفاءات، والبحث عنها واستثمارها في جذب الناس 

إلى الفكر األصيل والثقافة الواعية.
املجتمع يحتاج إلى صناعــة واعيه في قضاياه اخلاصة، 
التي تشكل همه اليومي، قوته وحقوقه، حاضره ومستقبله، 
حقوقــه قبل واجباته، يحتاج لتعزيز الهوية الوطنية التي من 
أجلها سيذهب ليقترع ويختار األفضل ولو على حساب أخيه 

وابن عمه، طائفته وقبيلته.
قال اهللا تعالى: (وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون)، 
نظلم أنفســنا ووطننا حني نسيء االختيار، واالستمرار فيه 
على الرغم من أنها أخطاء ووجب علينا تصحيحها وجتنبها.

نراهن على وعي املواطن الذي رمبا أدرك بحسه الوطني 
وذكائه ضرورة تصحيح وتغير املشهد السياسي، وإيجاد مجتمع 
واع مؤمن بإمكانيات الشباب وأن يكون عونا لهم في حتقيق 
كامل حقوقهم ويعترف بدورهم في التأثير والتغيير واإلصالح.

فـ «النار ما حترق إال رجل واطيها».
إنها مسؤوليتكم ومسؤوليتنا يا سادة أن نستنهض الوعي 

في العقول وإصالح ما هدم من جديد قبل فوات األوان.
عز الكالم: البد من ترميم العقل والوعي السياسي الكويتي ليكون 
ترياقــا مضادا لتحصني الوطن والنهوض به من داء التعطيل 

والصراعات.
هكــذا تصنع العقول النيرة الواعية طريقا زاهرا لألوطان 

وعندها قد يصبح فرض عني.

إنــه اُخللق الذي نبحث 
عنه في كل مكان لعلنا جنده 
هنا أو هناك، علما بأن حسن 
اخللق واالحتــرام املتبادل 
بني النــاس حث عليه ديننا 
احلنيف، ألنه طريق ممهد 
سالك، يعيش به الناس في 
أمن وأمان، فاألخالق مرتبطة 
بالعقيدة ارتباطا وثيقا، فال 
عقيدة بــال خلق وال خلق 
بال عقيــدة، وبعض الناس 
ال يعجبــه احلديث في هذا 
اجلانــب، ألن حصيلته من 

حسن اخللق خاوية.
العكس من ذلك،  وعلى 
فال ترى إنســانا خلوقا إال 
وكان محبوبــا من الناس، 
يقبل باحلوار الهادئ وإن كان 
احلديث ال يصب في صاحله، 
اإلنسان اخللوق جتده صادقا 
أمينا حييَّا على العكس من 
ســيئ اخللق، وليت اخللق 
احلسن لم يخرج وبقي معنا 
فنحن في أمّس احلاجة له، 
لها سوق  واألخالق ليست 
تباع فيه وإمنا أصلها التربية 
والنشأة، وليس ثمة شيء 
أفضل من حسن اخللق في 

هذه الدنيا:
وإذا أصيب الناس في أخالقهم
فأقم عليهم مأمتا وعويال
نعم، لقد خرج حســن 
اخللق ولم يعــد، وأصبح 
أثرا بعد عني كما يظهر لنا 
إال من رحــم ربي، أين كنا 
وكيف أصبحنــا؟! لقد كنا 
نتباهى ونتفاخر ونتسابق 
على حسن األخالق بل ونثني 
كل الثناء على من حتلى بها 
له، واليوم  وجعلها وشاحا 
نتباهى بســوء اخللق، قد 
تكون الصراحة مؤملة لكنها 

احلقيقة املجردة.
لقد ولت األخالق وأدبرت 
وأصبحت غريبة، وإذا ذهبت 
األخالق ذهب احلياء وذهب 
نور اإلميان من الوجه، وقد 
ارتكبت جرائم فظيعة بسبب 
سوء اخللق، بكافة أنواعها، 
انظــروا حولكــم، مجتمع 
كويتي مسالم صغير ترتكب 
فيه جرائم تدمي القلب، كيف 
يكــون ذلك؟ إن كل ما نراه 
من جرائم قتل أساسها سوء 
التربيــة، كنا في املاضي ال 
نســمع بجرائــم القتل إال 
نادرا، واليوم حّدث وال حرج، 
إن مــوت الضمير وانعدام 
األخالق وتعاطي هذه احلبوب 
املخــدرة التي ال أعرف من 
أين تأتي إلينا، وكيف تدخل 
الكويت، هي السبب في ذلك.
أننــي أذهب  تصوروا 
إلى السوق وأعود إلى بيتي 
وكأنني جنوت من مهلكة، 
فأحمد اهللا حمدا كثيرا على 
عودتي ساملا بسبب السرعة 
الفائقة للسيارات في الشارع 
وكأن الشارع ملك لهم، وقد 
سألت أحد األصحاب فقال 
لي: احلذر احلذر أن شبابا 
كثر يتعاطون مادة الشــبو 
التي تظهر لهم الصعب سهال، 
ومتنحهم شــجاعة كبيرة، 
فيقودون ســياراتهم دون 
مباالة مبن في الشارع، صور 
نراها في الشارع وكأننا في 

معركة حامية الوطيس.
أننا جند  ومن املؤسف 
النــاس يتباهون  بعــض 
ويتفاخرون بســوء اخللق 
واخلطأ في حق الغير، هذه 
البضاعة اخلربة التي حذرنا 
منها اهللا تعالى ونهانا عنها 
الكــرمي عليه أفضل  نبينا 
الصالة والتسليم، وال مانع 
عندهم من أن يعرف الناس 
حماقتهم ورعونتهم مسخت 
وجوههم مــن احلياء حتى 
أصبحوا عالة على املجتمع، 
نحاول قدر اإلمكان تفاديهم 
آذوا الناس بشرورهم، وسوء 
أخالقهم وحملوا أنفســهم 
البعير،  ذنوبا ال يحملهــا 
ليس ذلك فحســب وإمنا 
يعتبرون ما يفعلونه نصرا 
مبينا وإجنازا ال مثيل له هكذا 
تهيئ لهم أنفسهم املريضة 
وال شك أنهم سيقعون في 
شر أعمالهم وسيأتيهم ما لم 
يكن في حسبانهم، وسيرون 
ما ال يسرهم، فسوء اخللق 
يأتي بخيــر، ومن ظلم  ال 
بالشر دارت  بدأ  ُظلم ومن 
عليه الدوائر ولو بعد حني، 
ولقد خرج حسن اخللق ولم 
يعد، يقول النبي ژ: «والذي 
نفسي بيده ليأتني على الناس 
زمان ال يدري القاتل في أي 
شيء قتل، وال يدري املقتول 

في أي شيء قتل». 
نســأل اهللا تعالى األمن 

واألمان.

محلك سر

التعليم 
واإلدمان

Nermin-alhoti@hotmail.comد.نرمني يوسف احلوطي

بني الطرفني العربي واإلســرائيلي، 
 إال أنها تتناقض بشكل صارخ مع ما 
تدعيه اإلدارات األميركية املتعاقبة من 
أنها املرجع األول والوســيط النزيه 
في حل الصــراع، والتي في الوقت 
ذاته تغدق فيه املال على إســرائيل، 
ومتدها بكل أنواع السالح، ومتارس 
دور  احملامي األول عن سياستها، مما 
وضعها في  موقف شــاذ وصدامي 
مع اإلجماع الدولي، الذي طاملا نادى 
بتسوية سياسية  ذات إطار ورعاية 
دوليــة،   كما أن القول بأن الواليات 
املتحدة وسيط محايد نزيه في حل 
الصراع يتناقض مع حتالفها املستمر 
مع  إسرائيل ، والذي توج مؤخرا مبا 
ســمي «إعالن القدس» الذي جددت 
فيه الواليات املتحدة التزامها الثابت 

بأمن إسرائيل.
متى يدرك الرأي العام األميركي أن 
مطالبته بدور رئيسي للواليات املتحدة 
إلحالل السالم يتناقض مع استمرار 
هذا الدعم الالمحدود إلسرائيل والذي 
جتدد بزيارة بايدن األخيرة، وما فيها 
التزامات وتعهدات ودلع للطفل املدلل 
ومن ثم محــاوالت إدماج املغتصب 

مع الضحية!

في الصراع، فردا على سؤال لبرنامج 
سلوكيات السياسة الدولية بني مايو 
٢٠٠٢ ومايــو ٢٠٠٣: «هل تعتقد أن 
الواليات املتحدة عموما تقف إلى جانب 
إسرائيل، أم إلى جانب الفلسطينيني، 
أو ال تقف إلى أي من اجلانبني؟» أجاب 
٢٢٪ عام ٢٠٠٢ و٢٩٪ في ٢٠٠٣ بأن 
الواليات املتحدة ال تقف إلى أي من 
اجلانبني، و٥٧٪ و٥٨٪ على التوالي قالوا 
إن الواليات املتحدة تقف إلى جانب 
إسرائيل، و٣٪ و٤٪ على التوالي قالوا 

إنها تقف إلى جانب الفلسطينيني.
ومع ما تعبر عنه هذه النتائج من 
نزعة الشعب األميركي نحو السالم 

تأخذ أيا مــن اجلانبني. ففي يوليو 
٢٠٠٠، أيد ٧٤٪ هــذا  املوقف، وبعد 
وقت قصير من ١١ ســبتمبر ٢٠٠١ 
انخفضت النسبة إلى ٦٣٪ (للجانب 
اإلسرائيلي ارتفعت إلى ٢٧٪)، ثم عادت 
إلى ٧٠٪ في مطلع نوفمبر (اجلانب 
اإلسرائيلي ٢٠٪). وعلى كل  احلاالت، 
تظهر نتائج مسار هذا السؤال، خالل 
الفترة بني ١٩٩٨ - ٢٠٠٨، بأن نسبة 
املؤيدين بأال تقف  الواليات املتحدة 
مع أي من جانبي الصراع تراوحت 

بني ٦٧٪ و٧٧٪. 
أن  األميركيني  أغلبية  كما تعتقد 
بالدهم ال تؤدي دورا عادال أو محايدا 

رمبا كان لزيارة الرئيس األميركي 
جو بايــدن األخيرة إلى املنطقة، أن 
تعيــد إلى دائرة الضوء ذلك اجلدال 
حول مدى حيــاد اإلدارة األميركية 
في الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي 
واملزاج الشعبي األميركي إزاء ذلك، 
وهو ما أحــاول أن أعرج عليه هنا 
باالستناد إلى بعض استطالعات الرأي 
الزمنية  السلســلة  األميركية، ذات 
الطويلة، التي ذكرتها في كتابي الصادر 
عن املركز العربي لألبحاث ودراسة 

السياسات في قطر.
تشير استطالعات الرأي إلى أنه 
رغم أن األميركيني يبدون تعاطفا أكثر 
مع إسرائيل منه مع الفلسطينيني، إال 
أن غالبية قوية  شعرت بأن الواليات 
املتحدة يجب أن تلعب دورا متوازنا في 
النزاع اإلسرائيلي - الفلسطيني. فمنذ 
ديسمبر عام   ١٩٩٨، سألت مؤسسة 
املنظمات  «غالــوب» وغيرها مــن 
املستجيبني مرات عديدة ما إذا كانت 
الواليات املتحدة   «ينبغي أن تأخذ جانب 
إسرائيل، أو جانب الفلسطينيني، أو 
ال تأخذ أيا من اجلانبني»، وأظهرت 
النتائج أن أغلبية  كبرى باســتمرار 
ترى أن على الواليــات املتحدة أال 

عالم اآلراء

احلياد األميركي.. 
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واستذكار الدروس والعبر من الغزو 
الصدامي، كما يجب أن تكون نقطة 
بداية لهذا الشعب الذي قاوم هذا الغزو 
بكل أشكاله ووقف متعاضدا مع بعضه 
بعضا صفا وكلمة واحدة وواجه به 
احملتل الغاشــم الذي فاجأ به العالم 
أجمع بوقوفه في وجه الغزو ورفض 

التعاون أو حتى التعامل معه.
ونقول إنه على الرغم من الصدمة 
التي تعرض لها الشعب الكويتي إبان 
تلك األزمة والتي كانت طعنة من اجلار 
الذي لطاملا وقف معه في وجه حروبه 
الطائشــة، وعلى الرغم من صعوبة 
التعايش مع الوضع اجلديد الذي خلق 
بني يــوم وليلة إال أنها كانت جتربة 
أثبت فيها الكويتي قدرة حتمل غير 
عادية، فنسأل اهللا أن يدمي نعمه على 
هذا الوطن ويجعله رخاء دائما وأبدا، 
حتت راية صاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد، حفظه اهللا ورعاه، وسمو 
ولي عهده األمني الشيخ مشعل األحمد، 

حفظه اهللا ورعاه، واهللا املوفق.

سبيل التوترات التي متر بها املنطقة 
تفرض علينا أكثر من أي وقت مضى 
االحتماء حتت لواء الوطنية وحماية 

الوطن.
التي حصلت  الغــزو  إن أحداث 
يجب أن تكون دافعا كما أسلفنا نحو 
حتصني هــذا الوطن، وهذه األرض 
التي ارتوت بدماء شهداء الغزو إبانها 
وسطروا خاللها أروع دروس املقاومة 
واالستشهاد ألجل تراب الوطن الغالي 

في هذا البلد بني جميع أفراد الشعب 
بجميع أطيافه، وتقرب الشــعب من 
بعضه وتؤكــد على ضرورة تكاتف 
أيادي الشــعب وتصبح يدا واحدة 
فــي مواجهة أي ظروف غير عادية، 
خصوصا أننــا منر في هذا العصر 
بالكثيــر من املتغيرات املتســارعة 
وتزاحــم العديد مــن األحداث التي 
تتسارع بني احلني واآلخر فجأة وبني 
ليلة وضحاها، ولعلنا نذكر هنا على 

حتى ال ننســى، فما هي إال أيام 
معــدودة وتطل علينا ذكرى احلدث 
اجللل فيما حصل يــوم الثاني من 
أغســطس من عام ١٩٩٠ في القرن 
التي  األليمة  الذكــرى  تلك  املاضي، 
وقعت على الكويت وشعبها املسالم، 
وفي تلك األيام العصيبة من تاريخ 
الكويت احلبيبة نستذكر تلك الذكرى 
األليمة من غزو صدام العراق املقبور 
للكويت، فهو حدث ال بد من استذكاره 
في كل عام وخاصة لألجيال احلالية 
لكي تستقي منه العبرة واالستفادة في 
مواجهة حياتهم، ويجب أن يتم إلقاء 
الضوء عليها في مناسبتها ويجب أن 
يعيها اجليل احلالي الذي لم يعاصر 
تلك الفترة العصيبة من تاريخ املنطقة 
والعالم، حيث كانت حديث العالم بأسره 
نظرا حلساسية املوقع في هذه املنطقة 

من العالم.
إن دروسا عديدة يجب أخذها من 
هذا الغزو الذي حصل ومينحنا منطلقا 
قويا لالنطالق نحو ترسيخ املواطنة 

من الواقع

حتى ال ننسى
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ومن كل املعتقدات، وستبقى القدس 
الشرقية هي األمل الذي ندافع عنه 
من أجل حريتها واستقاللها كعاصمة 
عربية قبلة لنا ال نتنازل عنها وعن 
حقها في تقريــر املصير واحلرية 

واالستقالل!
األمــل أن يأتي اليوم الذي تعلن 
فيه جميع الدول العربية واإلسالمية 
والصديقة افتتاح سفاراتها أو مقار 
قنصلياتهــا في العاصمــة العربية 
املقدسة عاصمة العرب القدس الشرقية 
مع نهاية هذا العــام لتنفرج أحوال 
لتكون  الشقيق  الفلسطيني  الشعب 
القدس الشرقية وجهتنا غدا ونتمتع 
باألمان واحلرية مع أهلها أشــقائنا 

الفلسطينيني! 
اللهم عّجل الفرج واألمل وحقق 

دعوانا، واهللا من وراء القصد!

واللبنانيني، إن التدخل اإليراني وّرط 
لبنان في اشتعال احلروب مع إسرائيل 
دون أن يكون للشعب اللبناني أي تدخل 
أو مسؤولية ملا يشهده لبنان من معارك 
على حدوده، والبد أن يعود لبنان إلى 
نسيجه العربي والتخلي عن اخلالفات 

الطائفية واحلزبية. 
دعونا نفكر بشكل أفضل لصالح 
الوطن اللبناني وأن نعيد للبنان سمعته 
الطيبة وأن يعود لبنان سويسرا الشرق 
ويعود الســائحون العــرب إليه، إن 
السياحة للبنان مهمة جدا القتصاده، 
وهناك عالقة حميمة بني شعوب اخلليج 
العربي واللبنانيني البد من التخلص من 
التبعية األجنبية فقد كان لبنان بلد حر 
اشتهر بصحافته احلرة وثقافته الواسعة 

وبكتابه املميزين.
حكمة ألديــب لبنان جبران خليل 
جبران: «الصديق املزيف كالظل، يسير 
معي في الشــمس ويهجرني إذا حل 

الظالم».
واهللا املوفق.

مقدسة لكل الديانات! 
القدس الشرقية وأرضها املشرفة 
األنبياء وأرض األقداس،  هي أرض 
وستبقى إلى األبد حرة مادمنا متسكنا 
بها ونصرتها والدفاع عن حقوق أهلها 
ومن يسكن فيها من كل أطياف العرب 

اخلالفات هي التي مزقت وحدة الشعب 
اللبناني، لبنان اليوم ليس فيه قيادة 
وطنية بسبب التدخل اإليراني املباشر 
في الشؤون اللبنانية وهي أيضا تقود 
لبنان دون أي مسؤولية من القيادات 

الوطنية اللبنانية.
اللبنانيون يجب أن يعوا مسؤولياتهم 
الوطنية جتاه بلدهم وأن يتخلوا عن 
نزاعاتهم وخالفاتهم وأن تكون هناك 
دعوة لاللتفــاف حول مصلحة لبنان 

جناح الزيارات واللقاءات العربية مع 
دول العالم لتحقيق أهداف الســالم 
وفق مبادئ اإلنســانية التي تنادي 
بها جميع الديانات الســماوية وألن 
الوحيدة  العربية  املدينة  القدس هي 
التي تتمتع بحريــة األديان وأرض 

ما يعيش فيه بلدهم من خالفات طائفية 
وتدخل خارجي باألوضاع اللبنانية كان 
من املفــروض أن يكون ضمن زيارة 
الرئيس األميركي جــو بايدن ملنطقة 
الشرق األوسط زيارة لبنان ملشاركة آراء 
كبار السياسة في حل املشاكل التي تعاني 
منها دول الشرق األوسط، لكن ولألسف 
الشديد فقد استبعد لبنان من اخلارطة 
السياسية وذلك بسبب اخلالفات بني 
إن هذه  الطوائف واألحزاب،  مختلف 

القدس الشرقية هي عاصمة دولة 
فلســطني الشــقيقة والتي ستبقى 
العاصمة املقدســة ووجهتنا القادمة 
عربا ومسلمني بعد تصريحات واضحة 
بأن تكون مالذا لكل سفراء العالم بعد 
افتتاح مقر القنصلية العامة للواليات 
املتحدة األميركية فيها حسب إشارات 
الرئيس جو بــادن األخيرة! لتكون 
العاملني العربي واإلســالمي  واجهة 
وأيضا الدولــي واألمل يحدونا أن 
يكون هذا العام هو بداية انفراج النور 
على مدينة القدس الشرقية عاصمة 
السالم وأرض اإلسراء واملعراج بعد أن 
يستعيد زعماء العالم احلق الفلسطيني 
وفق مبدأ السالم الشرعي والدائم على 
القدس  الدولتني والتأكيد على  مبدأ 
الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية!

ونحن نتطلع لذلك ومن مؤشرات 

لبنان بالنسبة للعالم العربي كفرنسا 
في أوروبا، فهو أيضا بلد النور والثقافة، 
وعرف عن لبنان أنــه بلد احلضارة 
واحلرية والصحافة احلرة، كنا نتابع في 
اخلمسينيات والستينيات والسبعينيات 
والثمانينيات صحف لبنان وما يكتبه 
كبار الكتاب اللبنانيني، فقد عرف عنهم 
معرفتهم الواسعة في مختلف القضايا 
السياســية والثقافية، وكان في لبنان 
سياسيون ذوو إطالع واسع في مختلف 
قضايا العالم السياسية، هذا إلى جانب 
أن لبنان كان بالنسبة للعرب سويسرا 
الشرق كونه يتميز بطبيعته وبجمال 
جباله ووديانه وبحره، وحالوة فاكهته، 
هكذا كان لبنان ومازال هناك الكثير من 
الكويتيني يعشقون لبنان ورغم األحداث 
والقالقل التي يعيشها لبنان فإن هناك 
العديد منهم يترددون عليه ويفضلون 

قضاء الصيف وعطلهم في لبنان.
كان فــي لبنــان مجموعــة من 
السياســيني البارزيــن، إال أن هؤالء 
السياسيني لم يعد لهم أي وجود بسبب 

املوقف السياسي

من املسؤول 
عن استبعاد 

لبنان؟
عبداحملسن محمد احلسيني

مساحة للوقت

القدس 
الشرقية!
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