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تهاني الظفيري

تتزامــن زيارة الرئيس الصيني شــي جني بينغ إلى 
اململكة العربية السعودية مع إقامة القمة اخلليجية الثالثة 
واألربعــني وقمة خليجية صينية وقمة صينية ـ عربية، 

ولكل هذه القمم أهمية وأبعاد مستقبلية حاسمة.
ال شك أن اجتماع البيت اخلليجي ذو أهمية قصوى 
ويزداد متانــة وترابطا بزيادة التحديــات االقتصادية 
والعسكرية العاملية، ومن شأن االجتماع اخلليجي اخلليجي 
ترتيب األوراق وامللفات املهمة للمنطقة نحو السعي حلماية 

دول اخلليج وشعوبها ورعاية مصاحلها وثرواتها.
كما تشكل الدول العربية للصني قوة كبيرة في الشراكة 
االقتصادية وتسويق منتجاتها في الدول العربية وتعدادها 
السكاني وأسواقها التي تنافس الواليات املتحدة وبريطانيا 

ودول أوروبا.
نحن في عالم تستمر فيه الصراعات واحلروب وفي 
الوقت ذاته مطلوب اســتمرار عجلة االقتصاد وأسواق 
املال والتطور واالستثمار، وهي ذات عالقة عكسية متاما 
وبالتالــي فهي املعادلة الصعبة والتــي يتم حتقيقها من 
خالل تبديل األدوار والتحالفات وفق املصالح املشتركة.

إن دول اخلليج العربية نواة العالم القدمي وقلب العالم 
احلديث بثرواته من النفط والغاز وتوسطه لطرق التجارة 
واملمرات املائية بني الشــرق والغــرب يجعل من املنطقة 

اجلوهرة التي يتمانها اجلميع بأي وسيلة.
ومــن املؤكد أن للصني مصالــح وغايات كذلك فهي 
ستحظى بعالقات مع عدد كبير من الدول اخلليجية والعربية 
سترجح كفتها في أي خالف مع الواليات املتحدة األميركية 

خاصة في ملف تايوان.
كما أن دول اخلليج والدول العربية ستستفيد من إعادة 
بناء البنية التحتية واملشاريع العمالقة والتزود بالتكنولوجيا 

املتطورة واملنظومة األمنية والعسكرية لدى الصني.
إن العالم يتوجه من القطب الواحد املسيطر، والذي يريد 
أن يفرض نفسه وقراراته في شتى املجاالت والصراعات، 
حتى وإن لم تتوافق مع شركائه إلى تعدد األقطاب، فيصعب 
هنا املساومة والضغط على قرارات دول اخلليج أو الدول 

العربية مستقبال.
وفي النهاية، أمتنى أن تنجح القمم املرتقبة وتشــكل 
دول مجلس التعاون اخلليجي والدول العربية شــراكة 

استراتيجية ناجحة مع جمهورية الصني الشعبية.
وفي اخلتام، ســيختلف شــكل دول اخلليج في 
العشــرين عاما القادمة خاصــة أن أغلب دول اخلليج 
تضع إستراتيجياتها للتنمية نحو مستقبل جديد قبل 

حلول العام ٢٠٤٠. ودمتم بخير

استطاع منتخب املغرب باخلطة التي وضعها مدربه الفذ 
وليد الركراكي أن يطيح باملنتخب اإلسباني، أحد املرشحني 
للفوز بالبطولة، وأن يســجل املفاجأة الثالثة في بطولة 
كأس العالم بعد السعودية التي فازت على األرجنتني أحد 
املرشحني ومنتخب اليابان على أملانيا أيضا من املرشحني 

ملا له من تاريخ كبير في بطولة كأس العالم.
ال شــك أن الفوز املغربي أسعد كل الشعوب العربية 

واعتبرت فوزه فوزا لكل العرب.
ولقد احتفلت كل الشعوب العربية بهذا الفوز املغربي 
العربي بسعادة عالية، والبد هنا من اإلشادة بدور حارس 
مرماه البطل الذي استطاع أن يتصدى لعدة هجمات خطرة 
للمنتخب اإلسباني وأفسد عدة ضربات من ركالت جزاء، 
والبد هنا أيضا من اإلشادة بكابنت الفريق أشرف حكيمي 
فإن كل العبي املنتخب املغربي أبطال وأبدعوا في تنفيذ 

خطة املدرب العالي املستوى وليد الركراكي.
وال نستبعد بعد أن شاهدنا املباراة األخيرة للمغرب من 
أن يكون أحد املرشحني للفوز بالبطولة فإن ما ميلكه املنتخب 
املغربي من عزمية وتصميم عاليني ليؤهالنه للمنافسة على 
الفوز بالبطولة ودعونا نبتهل إلى املولى القدير أن يوفق 
منتخب املغرب منتخب العرب واملسلمني ألن يحوز الفوز 
بالبطولــة ونحن إذ نحيي املنتخب املغربي على صعوده 
إلى ربع النهائي مع البرتغال وهو أحد املرشحني بالبطولة 
وأعتقد أن منتخب البرازيل هو األقوى واملرشــح للفوز 
بالبطولة إلى جانب املنتخب األرجنتيني ومنتخب إجنلترا 
الذي يضم أحسن العبي الدوري اإلجنليزي بقيادة الالعب 
الفذ هنري كنك العب فريق توتنهام االجنليزي وأنا أيضا 
أرى أن املنتخب االجنليزي من املرشحني للفوز بالبطولة، 
لقد حمي الوطيس وستشــهد املباريات املقبلة حماســا 
عاليا ومنافسات قوية ومازال البطل غير معروف ضمن 
املرشحني املتقاربني في املستوى، وال شك أن اجلماهير 
الرياضية ستتمتع مبشاهدة أجمل وأقوى مباريات كأس 
العالم لتضيف هذه إلى جملة النجاحات التي حتققت في 

بطولة كأس العالم ٢٠٢٢ بقطر.
وإن كان منتخب قطر لم يســتطع حتقيق أي نتائج 
إيجابية على مستوى املنافسة إال أن قطر جنحت جناحا 
باهرا فــي تنظيمها للبطولة واســتطاعت أن جتعل من 
تنظيم البطولة موسما سياحيا، حيث توافدت العديد من 
اجلماهير الرياضية والعامة ملشــاهدة مباريات البطولة 
والتمتع بأجواء جميلة، حيث وفرت قطر كل اإلمكانيات 
للوفود واجلماهير التي حضرت ملشاهدة مباريات البطولة 
وكلنا شاهدنا مدى سعادة هذه الوفود بتجوالهم في سوق 
واجف الشعبي وإقبالهم على شراء أزياء وارتدوها أثناء 

مشاهدتهم مباريات البطولة.
نعود لنحيي منتخب املغرب الشقيق على فوزه الكبير 
على إسبانيا أحد املرشحني للفوز بالبطولة وأن يواصل 
انتصاراته في املباريات املتبقية والفوز بكأس العالم لعام 
٢٠٢٢ بقطر والبد أيضا أن نحيي قطر وأميرها الشــاب 
على ما قدموه وســعوا لتنظيم بطولة كأس العالم ليكون 

بطولة مبهرة وحتقق كل النجاحات.
قول مأثور: «األفضل دائما أن نتطلع لألمام بدال من 

النظر إلى اخللف». واهللا املوفق.

قمم خليجية عربية ـ صينية 
لتعدد األقطاب

هنا الكويت

جاسم احلمر

حافالت النقل العام 
للتحية والسالم

نقش القلم

محمد عبداحلميد الصقر

في البالد املتقدمة يتم مراعاة الذوق 
العــام والقوانني بكل احتــرام، وفيها 
الطريق لاللتزام،  التسامح مع ظروف 
تسمى عندهم واجهة البلد وسفراؤها 
للمواطن واملقيــم والزائر، لكونها بال 
شك تعد معلما سياحيا، ال يحدث فيها 
حتكم بالســرعة والصرعــة كما هو 
حاصل لألسف في طرقنا وشوارعنا 
وتقاطعات اإلشارات املرورية وخطوطها 
لتكون األلوان على الهياكل واإلعالنات 
واإلرشادات الرياضية، والبدنية وصور 
املشاهير تنادي صفحة إعالنات مدفوعة 
الدراهم والدنانير بال منازع، وال احترام 
يعني قائدها بثقافــة انتمائه ملختلف 
األوطان عربيا كان أو أعجميا، ومهما 
كانت األغلبية من تلك األوطان ال تقاس 
بربع كثافة من عندنا سكان وراكبي بعض 
احلافالت، تالحظ قلة ركابها، وبالذات 
التي يكسر اخلاطر  الرسمية  شركتنا 
خلو مقاعدها من ركابها عبر محافظات 
األمن واألمان املروري، ومع ذلك تبقى 
صراعات قادة هذه احلافالت مبختلف 
ألوانها تتنافس بسباق الفرسان للتربع 
بحارات الطريق إما بســرعة جنونية، 
أو العكــس بعض األحيان لنهاية دوام 
سائقها وترك املركبات بـ «كنا وكان» 
لفتح الطريــق وتلبية نداء «الكلكس!» 

املشوش حتى على األذان!
وعبث آخر غيــر مرئي للحافالت 
الرســمية وغيرها بالطــرق املهدورة 
السالمة باحلفر وتشــققاتها ركوبها 
أرصفة املرور بال تنبيه وال اســتئذان 
أحيانا بوجود بعض دوريات املرور عن 
التقاطعــات مبختلف األلوان، لكنها ال 
تعنيها مثل هذه احلاالت، والسماحة راحة، 
أغلب األحيان نتذكر معكم بالدعوات جيل 
«اللواء عبدالفتاح العلي ونردد يا ليت 
كان ما كان لهيبة الطريق»، وكسر احتكار 
حافالته وتكاسي اخلصوصية بشركات 
منتشرة تفشــلنا مع زوارنا األجانب 
والعرب وغيرهم بشقاوة حافلة وتاكسي، 
األهم كسر قرصنة طرقنا وخاصة من 
احلجم األكبر حافالت ووانيتات وبيض 
األلوان الحترام القانون وعنف الطريق 
القانون  وهم ال يشعرون خلف مظلة 
الختراقه مبتنفذي «فالن وعالن هداكم 

الرحمن لطاعته مهما كان امليزان!».

شيّد نُصب ستونهنج األثري إبان 
العصر احلجري احلديث في إجنلترا، 
جلماعة (اليامنايا) الذين استوطنوا في 
جميع أنحاء قارة أوروبا ليحلوا محل 
الســكان األصليني مخلفني وراءهم 
إرثا جينيا مختلطا مشبعا بسلوكيات 
اجتماعية حادة أدت لظهور حاالت العنف 
املفرط وانتشــار اإلبادات اجلماعية، 
فالتكوين الثقافي الســائد لديهم من 
معتقدات وأفكار شكل النزعة اإلثنية 
ونبذ االختالف العرقي والرغبة اجلامحة 
في السيطرة واالستحواذ. لذا جند اليوم 
غالبية املنحدرين من أصول أوروبية 
عند تتبع شفرتهم الوراثية نكتشف أنها 
تعود لشعب حضارة اليامنايا بحسب ما 
أكدته املختبرات الطبية وعلماء اآلثار، 
وهذا يفسر لنا سبب اشتعال احلروب 

العاملية في القارة العجوز.
فحرب ١٩١٤ بــدت أوروبية أوقد 
لهيب النزاع فيها طالب جامعي صربي 
بحادثة اغتياله لولي عهد النمسا خالل 
زيارته الرســمية لسراييفو احتجاجا 
منه على ســبب تلك الزيارة ورفضه 
للسياســات اخلارجية لبالده، استمر 
النزاع فيها ألجل البقاء ملدة أربع سنوات 
راح ضحيتها ماليني البشــر لتنتهي 
مبشــاركة أكثر من ٧٠ دولة في تلك 
احلرب التي غدت عاملية. وكذلك احلال 
في احلرب العاملية الثانية التي وقعت 
في عــام ١٩٣٩ على أثر اجتياح أملانيا 
لپولندا، ثم توالت بث سيطرتها النازية 
العسكرية على مساحات شاسعة من 
قارة أوروبا، لتنتهي املشاهد الدموية 
الفاتكة في سبتمبر عام ١٩٤٥، بخسائر 
مادية وبشرية فادحة تأثرت فيها غالبية 
الدول العظمى املشاركة في تلك احلرب.

وبقراءتنا للساحة الدولية اليوم من 
استمرار احلرب الروسية - األوكرانية 
رغم املناشدات اإلنسانية امللحة على 
إيقافها، ومن وجود تشــكيل حلفي 
مناهض حللف الناتو ماهو إال متهيد 
حلرب عاملية ثالثــة تنبئ بقرب وقت 
مخاضها، تنعشها وتستحضرها الذاكرة 
 (Y) اجلينية املخزنة في كروموسومات
لشــعب اليامنايا التي حتمله أجنتهم 

اليوم.

حديث اجلمعة

التنمر
في املدارس

محمد العويصي

قلم ونون

قلم وفرجار 
ومقص

@imandashttإميان حيدر دشتي

كلمات ال تنسى

اإلخفاق
نقطة لالنطالق

مشعل السعيد

تاريخنا، فهذا احلسن بن محمد املهلبي 
وهو كاتب وشاعر وأديب مر بظروف 
صعبة جعلته ال يستطيع شراء ما يسد 
رمقه، حتى وصــل به احلال إلى كره 

احلياة ومتنى املوت فقال:
أال مــوت يبــاع فأشــتريه

فهذا العيش مــا ال خير فيه
أال مــوت لذيــذ الطعم يأتي

الكريه العيش  يخلصني من 
وتدور به األيام وهو يعمل بال كلل 
وال ملل، ويبتسم له احلظ ويصبح وزيرا 
للخليفة املطيع هللا العباسي وللسلطان 
معز الدولــة البويهي، فالدنيا ال تدوم 
على حال، وفي العصر احلديث لنا في 
كفاح الزعيم األفريقي نيلسون مانديال 
العظة والعبرة، هذا الرجل الذي أصبح 
أيقونة الكفاح والصبر وعدم اليأس من 
أجل حتقيق أهدافه السامية، فحقق ذلك 
بعد طول انتظار وأصبح رئيسا لبالده 
بعد أن كان سجينا مدى احلياة، وسامح 

أعداءه. هذا ودمتم ساملني. 

ما عدا تلميذا واحدا!
د. بشير: ملاذا لم ترفع يدك؟!

التلميذ: أنا غبي!
د. بشير: من قال إنك غبي؟!

التلميذ: املعلم قال ذلك وجميع تالميذ 
الفصل ينادونني يا الغبي!!!

٭ في طابور الصباح في إحدى املدارس 
االبتدائية للبنني، نادت املعلمة على أحد 
التالميذ لينال جائزة أنظف تلميذ في 
املدرسة وسط تصفيق حار من التالميذ 
واملعلمات وإدارة املدرسة، ثم نادت املعلمة 
على تلميذ آخر في الصف األول ابتدائي 
وقالت: شــوفوا يا تالميذ هذا أوسخ 
تلميذ في املدرسة!!! (اترك التعليق لكم).

هذه بعض األمثلة الواقعية عن التنمر 
في مدارسنا لألسف.. لذا أناشد وزير 
التربية ووزيــر التعليم العالي د.حمد 
العدواني أن يُلزم كل معلم ومعلمة بأخذ 
دورة «إدارة فصل» ملعرفة كيفية التعامل 
مع التالميذ، بدال من اهانتهم وتوبيخهم 
واحباطهم وهدم شخصيتهم، وتنفيرهم 

من املدرسة. 

يستحق التحليل وإيجاد احللول.
السلبية  الظواهر  واألحرى بلجنة 
في مجلس األمة دراسة هذه الظاهرة 
ومن املهم الوقوف على أسباب العنف 
املدرسي ومحاولة احلد منه وعالجه، 
وتوجيه األسئلة لوزير التربية ووزير 

الداخلية.
إذا ما كانت املدارس توفر أنشطة 
ثقافية ورياضية كافية تشبع هوايات 
وميول واحتياجــات الطلبة؟ ما مدى 
الديناميكية في املناهج  االعتماد على 
وطرق التعليم بدال من التلقني واإللقاء؟ 
هل يدرج التعديل السلوكي في تقييم 
الكثير من  الطالب ودرجاته؟ وغيرها 
الطرق املســاندة واآلليــات املرافقة 
لإلجراءات التأديبية ســواء كانت من 
وزارة التربية أو وزارة الداخلية للنهوض 
بهؤالء املراهقني، حيث تشــير معظم 
الدراســي  الى تعثرهم  اإلحصائيات 
واالجتماعــي، قبــل أن تتنامى هذه 

الظاهرة لألسوأ.

صبرت لها نلت ما تريد، فأنت تستطيع 
أن تصنع من اإلخفاق جناحا، ولكن األمر 
يحتاج منك إلى عزمية وإصرار، ومن 
يذق طعم اإلخفاق يعرف لذة النجاح 
بعد ذلك، فكلنا تواقون للنجاح ولكن 
النجاح ليس باألمر الســهل وكم من 
ناجح فشل مره ومرة ثم واصل طريقه 
حتى جنح، فعلينا أن نواجه الفشل وأال 
نتراجع، واألمثلة على ذلك كثيرة في 

Say my املعلم: قل أنا اسمي حمار
.name is donkey

my name is التلميــذ: أنا حمــار
.donkey

ضحك املعلم وتالميذ الفصل على 
املوقف التراجيدي.

٭ زار الدكتور الفاضل بشير الرشيدي 
تالميذ الصف الثالث ابتدائي.

د. بشير: التلميذ الشاطر يرفع إيده.
جميع تالميذ الفصل رفعوا أيديهم، 

اجلسدي.
يبدو أن املعلم واإلدارة املدرسية فقدا 
السيطرة على التالميذ واحتواءهم في 
يومهم الدراسي، وال ميلكون من األدوات 
واملهارات ما يواجهون به العنف املدرسي 
سوى املنع، للحد من اعتداءات الطلبة، 
هذا النمط السلوكي لدى مجموعة من 
الطلبة فــي تصاعد، وميكن أن نطلق 
عليها ظاهرة سلبية، فهي فعل خطير 

الطريق، فرب ضارة نافعة، وبإمكانك 
أن جتعله بداية الطريق واالنطالق بثبات 

نحو ما تريد حتقيقه.
ولكن املشكلة احلقيقية التي يعاني 
منها البعض أنه ليس لدينا مزية الصبر 
واالنتظار، فنحن في عجالة من أمرنا، 
وهذا هو اخلطأ بعينه، فنحن نريد أن 
نصل بسرعة، وكثير منا أيضا ال يعلم 
أن الفشل واإلخفاق ماهو إال مرحلة إن 

املعلم: باستغراب وتعجب متى قلت 
إنك حمار؟ أنا لم أقل ذلك!

األب: أنت قلت لولدي بأنه حمار، وأنا 
أبوه، واحلمار ال يأتي إال من حمار!!!

بُهت املعلم وأحمر وجهه خجال ولم 
ينطق بأي كلمة.

٭ سأل معلم اللغة االجنليزية تلميذا في 
الصف األول املتوسط حاليا اخلامس، 
عن اسمه باالجنليزي... فتلعثم التلميذ 

ولم يستطع اإلجابة.

فقد كنا طلبة مدارس، ومن ثم أولياء 
أمور والبعض مازال يعمل في مجال 
التربية والتعليم، بالتأكيد كانت هناك 
حوادث وشجارات في مدارسنا بالسابق، 
لكن لــم تكن ظاهرة يجب فيها منعنا 
من اصطحاب أدوات مدرسية تعتبر من 

أساسيات بعض احلصص الدراسية.
ما يحصل في مدارسنا هو واحد 
من أنواع العنف املدرسي وهو العنف 

كلنا مير بإخفاقات وفشل وتعثر في 
حياته، فالدنيا ال تخلو من املصاعب، وقد 
مير املرء بظروف شائكة معقدة جتعله 
في حيرة من أمره، يقدم رجال ويؤخر 
أخرى، واألمثلة على ذلك كثيرة، فهناك 
من يفشل في مشروع جتاري توسم 
فيه اخلير إال أن ذلك لم يتحقق، وآخر 
يفشــل في عمله، ومع ذلك فعليه أال 
يستسلم أو يقول قدر اهللا وما شاء فعل، 
فاهللا هو الذي أمرنا بالسعي واملثابرة 
في طلب أرزاقنا، والنجاح قريب من 
اإلخفاق والفشل، بل إن التعثر هو الذي 
ميهد لك الطريق لتحقيق أمانيك وآمالك، 
فال جتعل من خيبة مســعاك وفشلك 
مدعــاة للتقاعس والتواني، حتى وإن 

جرت الرياح مبا ال تشتهي.
بل عليك أن تتوكل على اهللا وتعاود 
الكرة تلو الكرة بعزمية وإصرار وثبات، 
فال تقف مكانك، واصنع من هذا التعثر 
درســا لك وطريقا لنجاحك، فالفشل 
ال يعني التراجــع إلى الوراء أو نهاية 

التنمر في املدارس ينقسم إلى قسمني 
جسدي ولفظي. يقصد بالتنمر اجلسدي 
هو اعتداء التلميذ القوي على التلميذ 
الضعيف بالضرب. فعلى سبيل املثال 
اشتكى تلميذ في الصف السادس لوالده 
من تلميذ في الصف التاســع يضربه 
يوميا.. ذهب األب إلى املدرسة شاكيا، 
وقامت إدارة املدرســة بدورها وحلت 

املشكلة.
أما التنمر اللفظي فيقصد به السخرية 
من الغير يا طويل، يا قصير، يالبطة...إلخ.
التنمر اجلسدي واللفظي موجود 
في أغلب مدارسنا.. لكن أن نسمع عن 
تنمر املعلم أو املعلمة ضد التلميذ، فهذا 
التصرف مستغرب، لكن لألسف موجود 
في بعض مدارســنا وحصلت مواقف 
في السنوات املاضية عن التنمر وإليكم 

بعضها:
٭ ذهب ولي أمر الى مدرسة ابنه ملقابلة 

املعلم الذي قال عن ابنه بأنه حمار!:
األب للمعلــم: شــلون تقول عني 

حمار!!!

في بداية العام الدراسي وحني كنت 
أقوم بشراء األدوات املدرسية املطلوبة، 
هممت بشراء أدوات الهندسة، فأخبرتني 
ابنتي «ال يا أمي ال أحتاج لها نحن فقط 
نســتخدم املنقلة دون أداة الفرجار، 
فاملدرسة متنع اســتخدام الفرجار»، 
استغربت في حينها فكلنا كنا نستخدم 
أدوات الهندسة حني كنا طلبة مدارس، 
لكن لم أعر األمر أي اهتمام، وبعد شهر 
تقريبا من بداية العام الدراســي وإذا 
بإعالن مدرســي، مينع إحضار أقالم 
الرصاص حرصا على سالمة املتعلمات! 
وتبعها بعد فترة منع اصطحاب عبوات 
املاء احلديدية في نشرة تعليمية أخرى، 

وتبعها منع املقص!
قائمة احملظورات هذه مؤشر خطر، 
فهي محاولة من اإلدارة املدرسية منع 
إصابة الطلبة بإصابات جسدية، وخوف 
من حصول حوادث اعتداء على الطلبة 
واملعلمني بهذه األدوات، لم أتصور في 
يوم أن مينع الطالب من اصطحاب قلم 

أن يكون احلوار ســنويا على األقل، 
وإبالغ البرملان األوروبي بالتقدم احملرز، 
مع إلغاء إعفاءات التأشيرة إذا لم يكن 
هناك تقدم في املجاالت املشار إليها، 
واالستفادة من حرية التأشيرة، وبعض 
من هذه اخلطوات مستحيلة التطبيق، 
وشــخصيا أرى أن كل ذلك يتالشى 

بالضغط االقتصادي اجلماعي.
ســعي البرملان األوروبي لفرض 
تلك اإلمالءات ميكن أن يقابل مبقاطعة 
الشعوب اخلليجية التوجه إلى الدول 
األوروبية إال للضرورة القصوى، وفي 
هذه احلالة سيروا ثمار هذه االشتراطات 
التعسفية والتي تعد تدخال غير مقبول 
في الشأن الداخلي لدول مجلس التعاون 

وفرض تقاليد غير مقبولة.
وفي اخلتام أذكر البرملان األوروبي 
بأن القوانني لدينا متسقة مع شريعتنا 
اإلسالمية الســمحة وتقاليد وعادات 
نفخر بهــا. حفظ اهللا الكويت من كل 

مكروه.

ليس في الكويت فحسب وإمنا أيضا 
األشقاء في قطر وعمان، مبررين هذا 
أيضا بحقوق العمال واملرأة واملجتمع، 
وحرية الدين والتعبير، وحق التجمع، 
فضال عــن التعذيب والوفاة، أعضاء 
البرملان زعموا أن تفعيل التأشــيرة 
لتطوير الشــراكة بــني دول االحتاد 
األوروبي والدول اخلليجية، وفق آليات 
احلوار ومناقشة حقوق اإلنسان على 

وأكرر أنه غير مقبول وتدخل غير مبرر 
في الشأن الداخلي للكويت ويجب أن 
يواجه بعمل جماعي سواء شعبي أو 
من قبل وزارة اخلارجية كتســجيل 
اعتــراض أو خطوات ديبلوماســية 
متعارف عليها البرملان األوروبي عزا 
قراره والذي أقــل ما يوصف به أنه 
تدخل سافر إلى مخاوف جدية بشأن 
حقوق اإلنسان واحلريات األساسية 

دول مجلس التعاون اخلليجي قوة 
اقتصادية كبيرة، ومواطنو «التعاون» 
أينما يسافرون يكونون موضع ترحاب 
ليس من منطلق أنهم شــعوب عربية 
مساملة فحسب ولكن ألنهم ينفقون 
بســخاء مبالغ على اإلقامة أو العالج 

أو في النزهات.
 املقاطعــة اخلليجية ألي دولة أو 
ملجموعة دول مؤثرة وموجعة للغاية 
والتجارب على ذلك كان لها تأثير السحر 
وجعلت من اقتصاديات الدول التي متت 
مقاطعتها تعاني واألمثلة على ما أقوله 
عديدة جدا وال مجال حلصرها، وبالتالي 
متى ما اتخذت دولنا وقررت واتفقت 
فيما بينها على خطوة ما ستحقق ما 
تريد وكما نعلم أن التواصل اخلليجي 

قائم والتنسيق أيضا.
رهن جلنة احلريات املدنية والعدل 
والشؤون الداخلية في البرملان األوروبي، 
إعفاء املواطنني الكويتيني من تأشيرة 
«الشنغن» بتعليق عقوبة اإلعدام أعيد 

وجهة نظر

سالح املقاطعة

aljalhmahq٨@hotmail.comمحمد اجلالهمة

املغرب يطيح بأحد 
املرشحني للفوز بالبطولة

املوقف السياسي

عبداحملسن محمد احلسيني


