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أطفالنا بعد الجائحة

يومية

هـ ـ ـ ــل س ـي ـص ــف
أطـفــال ومراهقو
عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام 2020م
أن ـ ـف ـ ـس ـ ـهـ ــم ،ب ـعــد
ع ـشــريــن ع ــام ــا ،أن ـهــم جيل
الطيبين ال ــذي تـكـ ّـبـ َـد عناء
كـ ـ ـ ــورونـ ـ ـ ــا ،ون ـ ـك ـ ـبـ ــات ذلـ ــك
التاريخ؟
ل ـقــد أل ـق ــى وب ـ ــاء ك ــورون ــا
ب ـ ـ ـظـ ـ ــالـ ـ ــه ع ـ ـ ـلـ ـ ــى جـ ـ ــوانـ ـ ــب
ع ــدي ــدة م ــن ح ـيــاة األط ـفــال
والمراهقين ،أبرزها إغالق
المدارس ،فبحسب منظمة
ال ـيــون ـي ـس ـكــو ،فـ ــإن ال ــوب ــاء
ت ـس ـب ــب ف ـ ــي انـ ـقـ ـط ــاع 1.6
مليار تلميذ عن المدرسة،
فـ ــي  90دولـ ـ ـ ــة مـ ــن أطـ ـف ــال
العالم في سن المدارس.
كـمــا أوق ــف حــريــة التنقل
وال ـ ـ ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـ ـ ــروج وال ـ ـت ـ ــرف ـ ـي ـ ــه
واالخ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ــاط وم ـ ـقـ ــاب ـ ـلـ ــة
األص ـ ـ ـ ـ ــدق ـ ـ ـ ـ ــاء ،واألقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارب،
واألخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوة ،كـ ـ ـ ـم ـ ـ ــا لـ ـع ــب
اإلعــام ووســائــل التواصل
يومية
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االجتماعي دورا متأزما في
حياة األط ـفــال ،إضــافــة إلى
تحدث أفــراد األســرة بشكل
م ـ ـتـ ــواصـ ــل ،ع ـ ــن فـ ــايـ ــروس
كــورونــا ،دون إدراك لآلثار
ال ـن ـف ـس ـيــة ال ـم ـت ــرت ـب ــة عـلــى
ذلك.
بـ ـ ـ ــادرت ب ـع ــض ال ـج ـه ــات
والـ ـ ـمـ ـ ـنـ ـ ـظـ ـ ـم ـ ــات ب ـ ــإص ـ ــدار
دل ـي ــل إرش ـ ــادي ل ـلــوالــديــن،
ل ـم ـحــاولــة ال ـحــد م ــن اآلث ــار
النفسية على أبنائهم في
ج ــائـ ـح ــة ك ـ ـ ــورون ـ ـ ــا ،ول ـك ــن
ه ـنــا ن ـقــف أمـ ــام مـســؤولـيــة
أكـبــر لتفكيك الـضـغــوطــات
التي مرت على هذا الجيل،
والـعـنــف الـنـفـســي ،تتطلب
ب ـ ـ ــدوره ـ ـ ــا ج ـ ـ ـهـ ـ ــودا أك ـ ـبـ ــر،
ت ـش ـتــرك ف ـي ـهــا ال ـع ــدي ــد من
الـ ـم ــؤسـ ـس ــات ،الـتـعـلـيـمـيــة
واإلعـ ـ ــام ـ ـ ـيـ ـ ــة وال ـن ـف ـس ـي ــة
واالجتماعية ،ووعيا كامال
ل ـم ــا حـ ــدث م ــن أثـ ــر سـلـبــي
ألطفالنا بسبب كورونا.
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«ب»
تقول الرواية المليئة بالتناقضات ،التي لم َ
ترو عن
الرسول -عليه السالم -وال تعد حديثا متصال به ،بل
دونت وكتبت في صفحة ونصف «ما يتجاوز 1500
كلمة» بعد وفــاة السيدة عائشة -رضــي الله عنها-
بأكثر من  80عاما ،أن «السيدة» روت على لسانها
أنـهــا خــرجــت فــي إح ــدى ال ـغــزوات مــع زوجـهــا -عليه
السالم -فكانت تحمل على هودج ،وبعد أن فرغ من
الغزوة وأثناء عودتهم إلى المدينة ،ذهبت لقضاء
حاجتها في الليل ،وخالل عودتها لرحلها ،تلمست
صــدرهــا فــإذا عقدها قــد انقطع ،فـعــادت للبحث عن
حبات العقد الصغيرة تلك ،وفي نفس الوقت غادرت
القافلة ،معتقدين أنها داخل الهودج.
وع ـنــدمــا أدرك ـ ــت أن ال ـقــاف ـلــة ق ــد غـ ـ ــادرت ،الـتــزمــت
م ــوق ـع ـه ــا ،ظ ـن ــا م ـن ـهــا أن ال ـق ــاف ـل ــة ْس ـ ُت ـش ـ ُعــر ب ـعـ َّـدم
وجودها ،وخالل انتظارها جاء َصف َوان ْبن ُ
الم َعط ِل
َ
الـ ُّـســلـ ِـمـ ُّـي ،فعرفها فطلب منها الرحيل معه للحاق
بــال ـقــاف ـلــة ،وتـسـتـمــر رواي ـ ــة ال ــرواي ــة ب ـع ــدم لـحــاقـهــا
بالراحلة ووصولها إلى المدينة ،وعند رؤيتهما من
قبل أهل المدينة ،بدأ الحديث عن أن لعائشة -رضي
الـلــه عـنـهــا -عــاقــة غـيــر ســويــة بـصـفــوان -حــاشــاهــا-
وحتى تكتمل الحبكة الدرامية لتلك الرواية تتناول،
غـضــب الــرســول مــن عــائـشــة وامـتـنــاعــه عــن الحديث
معها ،وتتابع حلقات تلك الرواية بصعود الرسول
ال ـكــريــم لـلـمـنـبــر أث ـن ــاء اج ـت ـمــاع الـمـسـلـمـيــن يـطــالــب
بقوله :من َي ْع ِذ ُر ِني
تسبب في ْ
تلك َ َ
برأس من َ َ َ
ْ
الرواية َ ْ
ِمــن َر ُجـ ٍـل قـ ْـد َبلغ ِني َعن ُه أذ ُاه ِفــي أهـ ِـلــي ،لتقوم بعد
ذلــك مالسنة بين األوس والـخــزرج واتهام بعضهم
البعض بالنفاق بعد أن قــال سعد بن معاذ :أنــا يا
رسول الله أعذرك ،فإن كان من األوس ضربت عنقه،
وإن ك ــان مــن إخــوانـنــا مــن ال ـخ ــزرج ،أمــرتـنــا ففعلنا
أمرك.
ثم تأتي البراءة من الله كما تذكر الرواية في عشر
آيات من سورة النور.

«أ»
ما حقيقة اتهام السيدة عائشة رضي اهلل عنها بارتكاب
الفاحشة؟
ما صحة رواية حادثة اإلفك التي تناولها اإلمامان البخاري
ومسلم في «صحيحهما» لدى السنة ،وبعض مرويات الشيعة؟
«ت»
حادثة اإلفك لم تظهر في البخاري في بادئ األمر،
بل كان أول من ذكرها هو محمد بن إسحاق المولود
فــي  80هـجــريــة ،فــي كـتــابــه الـتــاريـخــي واألس ـطــوري
الذي شمل ثالثة أقسام :أخبار الخليقة من آدم حتى
إسماعيل ،أخبار العرب في الجاهلية من إسماعيل
وحتى المبعث ،أخـبــار النبي ومـغــازيــه وجملة من
أخبار عصر الخالفة الراشدة.
لينقله ابن هشام في سيرته ،مع اإلشارة لإلسناد
البــن إسحاق ،وهــو ما فعله الطبري كذلك ،فيما لم
يــورد اإلمــام البخاري ذلــك اإلسـنــاد رغــم نقله لنص
الرواية كامال.
ولكن الغريب أن ابن إسحاق ،الذي قال عنه اإلمام
أحمد بن حنبل :هو كثير التدليس جــدا ،وقــال عنه
أبو حاتم الــرازي :ليس عندي في الحديث بالقوي،
فيما قــال النسائي عـنــه :ليس بــالـقــوي ،وذك ــره ابن
ح ـجــر ف ــي ال ـمــرت ـبــة ال ــراب ـع ــة م ــن م ــرات ــب الـمــدلـسـيــن
بالتدليس عن الضعفاء والمجهولين
وقال :مشهور
َ َ
وو َص ــفــه بــذلــك أحـمــد والــدارقـطـنــي
وعــن شــر منهم،
وغيرهما ،كما اتهمه هشام بن عــروة «ت 146ه ــ»،
ومالك بن أنس «ت  179هـ» ويحيى القطان «ت 198
هـ» بالكذب.
الغريب أن ابــن إسحاق استعان فيما سمعه من
مــرويــات –كما يقول– من محمد بن سعد بن منيع
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البصري الزهري المولود في عام  68هجرية حسب
روايــة الذهبي ،الــذي كان راويــا للسير ومؤلفا ألول
كتبها «الطبقات الكبرى» لم يذكر في ذلك المؤلف
حادثة اإلفك أو اتهام أمنا عائشة رضي الله عنها.
ال ــرواي ــة تـشــوبـهــا ال ـعــديــد م ــن ال ـمــاح ـظــات الـتــي
ستتضح بقليل من إمعان النظر والفطنة:
ُ
كيف نسيت عائشة في الصحراء وهي زوجة قائد
الجيش دون أن يشعر آالف الصحابة ،خــاصــة إذا
علمنا ببساطة القوافل في ذلك الوقت ،ووجــود من
ُيعنى بالهودج؟
لماذا لم يفتقد الرسول الكريم زوجته وهي أحب
زوجاته إليه طيلة فترة الليل والصباح ولم يرسل
لها أحدا لتعقبها؟
ال ـس ـيــدة عــائـشــة ال ـتــي وص ـفــت بــالــذكــاء وال ــده ــاء،
كيف عادت إلى موقع سقوط حبات العقد الصغيرة
لتبحث عنها في الصحراء الرملية المتحركة وفي
ظلمة الليل؟
عـ ـ ــادة م ــا ت ـس ـيــر الـ ـق ــواف ــل ب ـب ــطء ل ـش ـمــول ـهــا عـلــى
الغنائم والمشاة وغير ذلــك ،ولــو اتفقنا أن البحث
عن العقد استمر لمدة نصف ساعة ،فمن المؤكد أن
السيدة عائشة -رضي الله عنها -كانت ستستطيع
مشاهدة القافلة عن بعد.
ل ـمــاذا لــم ي ــرو فــي م ــوروث ــات صـحــابــة رس ــول الله
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قبل ابن إسحاق ،وصوال للبخاري ،تلك الرواية رغم
فظاعتها؟
كيف يأمر رســول الله -عليه الـســام -المسلمين
باالنتقام من شخص لم تثبت عليه جناية الوشاية
والغيبة لمجرد االستماع ،وهو المبعوث بالرحمة،
الذي اتصف بالعدل واألمانة؟ حاشاه أن يقوم بذلك.
حــدثــت حــادثــة اإلف ــك كـمــا يـقــول اب ــن إس ـح ــاق ،في
السنة السادسة للهجرة ،بينما تذكر الرواية حضور
سـعــد بــن م ـعــاذ لـلـحــادثــة وه ــو الـمـتــوفــى فــي الـعــام
الرابع للهجرة.
ع ــادة مــا تصطحب عــائـشــة رضــي الـلــه عنها «أم
مـسـطــح» لـقـضــاء ال ـحــاجــة ف ــي ال ـمــدي ـنــة ،ف ـل ـمــاذا لم
تصطحب معها أح ــدا وس ــط ال ـص ـحــراء وف ــي ظــام
الليل وبين الجنود ،رغم وجود سيدات؟
لماذا لم يوقع الرسول -عليه السالم -العقوبة على
«ابن سلول» وهو المتهم بنشر حادثة اإلفك حسب
الرواية؟
لم يذكر الله -عز وجل -أو يشر إلى عائشة -رضي
ال ـلــه عـنـهــا -ص ــراح ــة ،ف ــي آي ــات س ــورة ال ـن ــور ،الـتــي
اتخذها البعض دليال على رواي ــة حــادثــة اإلفــك ألم
المؤمنين ،بــل تــم تــأويـلـهــا ،بــالــرغــم مــن أن الـســورة
ـي فـ َـرض ـ َهــا ْ ال ـ َلــه َ –
ـات ا َل ـ ْت َـ ْ َ
ت ـت ـحــدث ع ــن اآلي ـ ــات ال ـب ـ ُي ـنـ َ ٌ
ور َّة ُ أنز َل َن َّاها ََوف َرضناها
سبحانه -يقول
تعالى َ «س َ
َو َأ ْن َز ْل َنا ف َ
يها َآيـ َ ِّ
ات ل َعلك ْم تــذكـ ُـرون» النور،1:
ِ
ـات بين ٍ
ٍ
ثــم تـســرد ال ـســورة تفصيل تلك اآلي ــات البينات في
سياقها.
َّ َّ َ
السورة ْ ُفي قوله تعالى ِ«إن ال ِذين َج ُاء وا
أوضحت
ٌ
ْ ْ
ـالف ـ ِـك ُعـ ْـصـ َـبــة ِمــنــكـ ْـم…» الـ ـن ــور ،11:والـعـصـبــة هم
ِب ـ ِ
جماعة بين الـعـشــرة إلــى التسعين ،بينما توضح
ال ـمــرويــة أن مــن أت ــى بــذلــك هــو شـخــص واح ــد وهــو
«ابن سلول»
السنة والشيعة مطالبون بإعادة قراءة المرويات،
وت ـجــاوز كــل مــا يـســيء إل ــى رس ــول الـلــه وأه ــل بيته
وعرضه.

الجمعة

وللصورة رأي
تجفيف مواقع التواصل االجتماعي من
تهديدات ذوي الفكر الضال والحركيين،
جعلها منطقة فضاء ،سرعان ما سارع
الحتاللها من تسموا بنشطاء ومشاهير
التواصل االجتماعي.
هؤالء أيضا قد كانت لتواجدهم الدائم
في مواقع التواصل االجتماعي سلبيات
عديدة ،منهم من أفسد التربية اللسانية
لألبناء ،ومنهم من ِّ
شهر بأعراض الناس،
وهناك أيضا من أسهم في تشكيل عقول
صغار السن على التوافه ،جاعال منها
أهــدافــا رئيسية ال ثــانــويــة ،إلــى آخــر ما
هنالك من سلبيات سلوكية ذات أبعاد
أخالقية ال يتسع المقام لذكرها.
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حسن مشهور  -كاتب رأي

منطقتنا على فوهة بركان

رأي:
✍
صالح المسلم
للتواصل مع الكاتب
s.almusallm@saudiopinion.org

الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــل ف ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـل ـ ـ ــوس ع ـ ـ ـلـ ـ ــى طـ ـ ــاولـ ـ ــة
المفاوضات ،والبحث عن مخرج لألزمات
وم ــن أي ــن ج ــاءت االخ ـتــافــات وال ـخــافــات،
ووض ـ ــع خ ـط ــة وم ـن ـه ـج ـيــة واس ـتــرات ـي ـج ـيــة
لحلها ،لنمضي معا نحو الـســام ،واألمــن،
واالستقرار.
الـحــل ليس فــي الـتــراشــق ونـبــذ الماضي،
ّ
فالماضي ولى ولن يعود ،ونحن في منطقة
ت ـغ ـلــي وتـ ـق ــع ف ـ ــوق ب ــرك ــان س ــاخ ــن ،إن لــم
نتدارك األمر برمته ،ولم نتسارع لإلصالح،
ف ـس ـي ـن ـف ـجــر الـ ـب ــرك ــان س ــاع ـت ـه ــا وس ـت ـكــون
كارثة علينا جميعا .األنهار حول البركان
تغذية وح ــرارة الـعــاقــات أق ــوى مــن حــرارة
الشمس فال تنفع معها عالجات التسكين،
وإن ـم ــا االعـ ـت ــراف ب ــوج ــود ال ـخ ـلــل ووج ــود

صيف 2020
أنـ ـ ـ ــه ش ـ ــاه ـ ــد ع ـصــر
س ـ ـن ـ ــة  2020ك ــل
عـ ـل ــى هـ ـ ــذه ال ـس ـن ــة،
فـ ـص ــولـ ـه ــا س ــاخ ـن ــة
الـ ـ ـت ـ ــي س ـت ـس ـم ــى ال
وت ـق ـت ــرب ك ـث ـيــرا من
مـ ـ ـ ـح ـ ـ ــال ـ ـ ــة «سـ ـ ـن ـ ــة
درج ـ ـ ـ ــة الـ ـغـ ـلـ ـي ــان،
ك ـ ــورون ـ ــا» ورب ـم ــا
وكأنها نذرت على
سـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـك ـ ـ ــون ه ـ ـ ـنـ ـ ــاك
ن ـف ـس ـهــا أال ت ـغ ــادر
أكـ ـث ــر مـ ــن تـسـمـيــة
إال بعد أن تحولنا
تـ ـ ــدور فـ ــي ذه ـنــي
لـ ــ«مـ ـقـ ـلـ ـق ــل» رغ ــم
اآلن ،لـ ـك ــن تـسـمـيــة
أنـ ـ ـن ـ ــا اس ـت ـس ـل ـم ـن ــا
«س ـ ـ ـنـ ـ ــة كـ ـ ـ ــورونـ ـ ـ ــا»
ونـ ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــا م ـ ــن
هـ ــي األك ـ ـثـ ــر أم ــان ــا،
شهرها األول.
ف ــأن ــا ع ـل ــى األقـ ـ ــل ال
ع ـ ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ــى ج ـ ـ ـم ـ ـ ـيـ ـ ــع
أري ـ ـ ــد أن أك ـ ـ ــون مــن
األصـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــدة ،ك ــان ــت
ضـحــايــا ه ــذا الـعــام
سنة  2020متوحشة
تـ ـ ـ ـح ـ ـ ــدي ـ ـ ــدا ،س ـي ـم ــا
جـ ـ ـ ـ ــدا ،ومـ ـت ــوشـ ـح ــة
وأني قضيت أشهرا
ب ــالـ ـمـ ـف ــاج ــآت ،وك ــل
منه محجوزا تحت
يوم تأخذ بالتسارع
للتواصل مع الكاتب
ت ـ ـهـ ــديـ ــد ك ـ ـ ــورون ـ ـ ــا،
نحو الهاوية ،ونحن
f.alodim@saudiopinion.org
ول ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ــذا ال أفـ ـ ـك ـ ــر
ال حول لنا وال قوة،
إط ـ ــاق ـ ــا ف ـ ــي تـ ـك ــرار
س ـ ـ ـ ـ ـ ــوى الـ ـ ـح ـ ــوقـ ـ ـل ـ ــة
تجربة الحجر تحت
وال ـت ـس ـب ـي ــح ،فـعـلــى
المستوى الشخصي وفيما يخص قلق أي ظ ــرف آخـ ــر ،ولــأمــانــة ك ــأن عصر
الكتابة ،ال أجــدنــي شغوفا -كما كنت -الصديق غير الودود دونالد ترمب ال
ينقصه إال أن يصاب العالم بجائحة
بممارسة التلطخ باألحبار واألخبار.
وأظ ــن أن هنالك مرحلتين تطفئان م ـثــل ك ــورون ــا ،ح ـتــى أن ـنــا ن ـح ــاول أن
الكاتب ،عندما ال يجد ما يكتب عنه ،نـعــرف أيهما ألـطــف السيد تــرامــب أم
وع ـن ــدم ــا تـ ـك ــون هـ ـن ــاك أح ـ ـ ــداث أك ـثــر السيد كورونا؟ سيما وأن كل منهما
مـمــا يـنـبـغــي ،واألخ ـي ــرة نعيشها في جائحة.
ن ـســأل ال ـلــه أن يـحـمــي منهما الـعـبــاد
هــذه األيــام ،فعام  2020لخبطنا على
ك ــل األصـ ـع ــدة ،سـيــاسـيــا واجـتـمــاعـيــا والبالد ،ولهذا أتمنى أن تكون لدي قوة
ّ
واقتصاديا ،ربما الشيء الوحيد الذي خــارقــة «ل ــدف» هــذا الـعــام بسرعة ،لعل
سيحسب لـمــن عــاصــر ه ــذه المرحلة العام القادم يكون أكثر تفهما آلدميتنا.

رأي:
✍
فهيد العديم

البحث عن مخرج ،وسالم ،وأمن ،واستقرار للمنطقة ،مطلب
بالمستقبل
العقالء ،ومنطق الفاهمين باألمور ،الخابرين ُ
ُ
وما سيؤول إليه األمر ،إذا احتدت الصدامات بين األطراف
والتالسن والحروب
المتنازعة ،واستمر تراشق االتهامات
ُ
ُ
الخفية ،والعالقات تحت الطاولة والضرب من تحت الحزام،
واالغتياالت والخنق والتهريب ،والفوضى من كل الجهات،
ُهناك ،لن تفيد ولن ُتجدي تهدئة ا ُ
المربع
ألمور والعودة إلى ُ
األول للتفاهم ،والتشاور ،وتهدئة النفوس ،فقد وقع الفأس
على الرأس ،بعدها لن يفيد الندم.
المعضالت ،وال بد من مخرج قبل أن ينفجر
ويصبح دماره شامال.
مــا ن ــراه فــي لبنان ليس ولـيــد اللحظة أو
ال ـي ــوم ،وإن ـم ــا ه ــو ب ــرك ــان يـغـلــي مـنــذ أكـثــر
م ــن ث ـمــانــي سـ ـن ــوات ،ول ــم يـ ـت ــدارك األخ ــوة

ال ـل ـب ـنــان ـيــون ال ــوض ــع وال ال ـع ــال ــم ال ـعــربــي،
واكتفت القوى العظمى بالتفرج كعادتها
«تـعـلــم أن هـنــاك بــركــانــا سينفجر ولكنها
ال تريد إخماده» فكان الدعم لـ«حزب الله»
وأس ـل ـح ـتــه وع ـب ـثــه ف ــي ال ـم ـن ـط ـقــة ول ـب ـنــان،

والصمت من الحكومة -العالمة والمطلعة
على كل التفاصيل -فكانت الكارثة.
ســوريــا وال ـع ــراق ولـيـبـيــا وتــونــس تسير
عـ ـل ــى هـ ـ ــذا ال ـ ـتـ ــوجـ ــه ،الـ ـيـ ـم ــن والـ ـت ــدخ ــات
اإلي ــران ـي ــة وال ــدع ــم م ــن ال ـمــالــي وأص ـحــاب
العمائم الـســوداء ،كلها تصب في مصلحة
البركان وتزيده اشتعاال لينفجر.
ال ـحــرب الـطــويـلــة مــع إســرائ ـيــل والـمــوقــف
األم ــري ـك ــي م ــن ال ـع ــرب وإي ـ ــران وإس ــرائ ـي ــل،
غ ــذاء ق ــوي لـلـبــركــان وينتظر لحظة الـبــدء،
ليثقب ال ـح ـجــارة وي ـثــور وت ـكــون المنطقة
على صفيح خــراب دائــم تحتاج إلــى مئات
الـسـنـيــن لتستعيد أن ـفــاس ـهــا ،ال ـح ـلــول في
إخماد نيران هــذا البركان باألمن والسالم
واالستقرار.

محاولة إحياء العراق الذي مات!
استبشر الـعــرب الـشــرفــاء بـبــزوغ نجم
مصطفى بــن عبداللطيف الـغــريـبــاوي،
أو ك ـمــا ي ـعــرفــه ال ـس ـيــاس ـيــون مصطفى
الكاظمي ،وتعيينه رئيسا ل ـلــوزراء في
الـشـقـيـقــة ال ـم ـك ـلــومــة ال ـ ـعـ ــراق ،ولـ ــم يكن
ذلــك االستبشار العربي من فــراغ ،بقدر
ّ
مــا ك ــان ردة ف ـعـ ٍـل لـمــا قــالــه ،وأكـ ــد عليه
ال ـك ــاظ ـم ــي ،وخ ـط ــى أول ـ ــى خ ـط ــوات ــه في
ال ـطــريــق ال ـص ـح ـيــح ،الس ـت ـع ــادة ال ـعــراق
ال ــذي فـقــدتــه األم ــة الـعــربـيــة كلها وبكت
عليه ،الكاظمي رئيس جهاز المخابرات
ال ـســابــق الـ ــذي دع ــم تــرشـيـحــه الــرئـيــس
العراقي برهم صالح ،بعد االحتجاجات
الـتــي ن ــادت بــرحـيــل ع ــادل عـبــدالـمـهــدي،
ّ
استمر
مأسوف عليه بعد أن
ورحل غير
ٍ
ّ
الـعــراق فــي عـهــده تائها تتخطفه أيــدي
الشياطين والعابثين.
ي ــرج ــو الـ ـع ــرب ب ـع ــد اس ـت ـب ـش ــاره ــم أال
يخذلهم الكاظمي ،فيسير على ما سار
عـلـيــه أس ــاف ــه بـعــد س ـقــوط ال ـع ــراق عــام
2003م ،رغ ــم أن الـ ـب ـ َ
ـوادر مـخـتـلـفــة جــدا
وال ـ ـت ـ ـفـ ــاؤالت ب ـل ـغــت م ــداه ــا م ـن ــذ ق ــدوم
الكاظمي.
قرر الكاظمي زيارة السعودية في أولى
زيــاراتــه الخارجية ،لكن زيــارتــه تأجلت
بسبب ال ـظــروف الصحية الـتــي مـ ّـر بها
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان
بن عبدالعزيز.
وتـ ـض ــامـ ـن ــا مـ ــع هـ ـ ــذه الـ ـخـ ـط ــوة ال ـت ــي
ُّ
يـنــويـهــا الـكــاظـمــي تــرتـفــع أك ــف ال ـعــرب،
ُ
وب ــال ــذات الـعــراقـيــون ،وتـلـهـ ُـج ألسنتهم
وأفـئــدتـهــم تـنـبــض ب ــال ـم ــؤازرة لتحقيق

رأي:
✍
فهد البندر
للتواصل مع الكاتب
f.albandar@saudiopinion.org

أهـ ـ ــداف ال ـعــراق ـي ـيــن واس ـت ـع ــادة الــوطــن
المفقود.
وي ـع ـلــم ك ــل ال ـس ــاس ــة ال ـع ــرب وغـيــرهــم
َّ َ
أن الت ِركة التي وجدها الكاظمي أمامه
ٌ
ً
ثقيلة ج ــدا ،والملفات شائكة ومعقدة،
أولـهــا ملف إي ــران وأذرع ـهــا العابثة في
العراق وحشودها وأحزابهاّ ،
هاتها
وتر ِ
ـأت ل ـل ـعــراق إال
وخــزعـبــاتـهــا ال ـتــي ل ــم ت ـ ِ
ُ
ٍّ
بشر فوق شروره ،وثانيها ملف التهديد
التركي األردوغاني ومغامرات الرئيس
الطائش الطامع الذي ال تردعه األعراف
الدولية وال حقوق الجوار ،وثالثها ملف
األكراد وهو في نظري واحد من الملفات

الـمـعـقــدة ال ـتــي يـجــب أن تـغـلــب الحكمة
على التعاطي معه والوصول به إلى ّ
بر
األمان.
تئن أغلب المدن العراقية بسبب األزمة
االق ـت ـص ــادي ــة ال ـخــان ـقــة ال ـحــال ـيــة ،تحت
وطـ ــأة ن ـقــص ال ـك ـهــربــاء وم ـي ــاه ال ـشــرب،
وع ــدم دفــع روات ــب الموظفين ،والـعــراق
ضمن منظومة الــدول المنضوية تحت
مـيـثــاق الـجــامـعــة الـعــربـيــة االق ـت ـصــادي،
ولئن نجحت الدول العربية في انتشال
ال ـ ـعـ ــراق مـ ــن كـ ــل ه ـ ــذه األزمـ ـ ـ ـ ــات ،فــإن ـهــا
حتما ستنقذه مــن االعتماد واالنحناء
لإليراني الطامع الذي يعتبره العراقيون
أحد أسباب هدم العراق وضعفه.
التفاتة:
عـ ـ ـ ـ ــودة الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــراق لـ ـلـ ـحـ ـض ــن الـ ـع ــرب ــي
وللمحيط الـقــومــي ،سيعيد للعراقيين
قــوتـهــم وسـعــادتـهــم ،وقـبــل ذل ــك وطنهم
ال ــذي ف ـق ــدوه ،وع ـلــى الـجــامـعــة العربية
ال ــوق ــوف بـ ـح ــزم ،ل ـل ـت ـكــاتــف م ــع ال ـع ــراق
َ
يعود إلى
وتخليصه من الطامعين كي
سابق عهده قويا بأبنائه الشرفاء.
وقفة:
ع ــودة الـعــراقـيـيــن مــن شـتــات المنافي
ق ــوة إضــاف ـيــة لـحـكــومــة الـكــاظـمــي ،وهــم
أح ــد أسـلـحــة ال ـعــراق الـتــي يفتقدها في
الــوقــت الــراهــن ،وه ــذه ال ـمــوارد البشرية
الـتــي تستفيد منها دول أخ ــرى ،بينما
العراق في ّ
أشد الحاجة لها أكثر من أي
ـت م ـضــى ،يـجــب أن تـعـمــل الـحـكــومــة
وق ـ ٍ
العراقية على استعادتها ،وأن تعتني
بهذا الملف كل عناية.
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لــذا بقي مسؤولو ال ــوزارة فترة
زمـنـيــة طــويـلــة م ـتــردديــن بسبب
الخروج بقرار واإلعــان عنه ،ألن
ال ـ ـقـ ــرار ي ـت ـع ـلــق ب ــأض ــاع أخـ ــرى،
ك ـم ــدى ت ــوف ــر خ ــدم ــة االتـ ـص ــاالت
وال ـ ـخـ ــدمـ ــات ال ـص ـح ـي ــة ،وب ـق ـيــت
وزارة التعليم تتلقى االنتقادات
الجارحة ،من كل شرائح املجتمع،
وأخ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــرا أف ـ ـص ـ ـحـ ــت ع ـ ـ ــن س ـب ــب
التأخير في قرار مهم ،واملنتقدون
ل ــم ي ـع ــرف ــوا ح ـي ـث ـيــات امل ــوض ــوع
والصعوبات التي تحد من قدرة
الوزارة في اتخاذ قرار كهذا ،لعدة
اعتبارات ،منها الخطورة الكامنة
من انتشار فايروس كورونا ،بني
الـ ـط ــاب أو ال ـط ــال ـب ــات -ال سمح
ال ـلــه -وم ــا ينجم عـنــه مــن أض ــرار
عـلــى كــامــل املـجـتـمــع ،واسـتـحــالــة
ان ـت ـظ ــام الـ ـط ــاب ب ـ ــذات الـكـيـفـيــة

صناعة القرار كي ُتتخذ ال بد أن تسبقها خطوات
وإجراءات ،وال يمكن ألي جهة أن تتخذ قرارا
بنفسها ،وتشاركها نفس النتائج جهات أخرى،
مثلما يحدث حاليا لوزارة التعليم ،حيث تشاركها
في صناعة القرار وزارتا الصحة واالتصاالت،
وهذا الذي جعل وزارة التعليم في حيرة من اتخاذ
القرار ،بانتظام الطالب والطالبات ،في ظرف صحي
محفوف بالمخاطر بسبب جائحة كورونا.

الـ ـس ــابـ ـق ــة ،وال ب ـ ــد م ـ ــن ت ـط ـب ـيــق
إجراءات التباعد االجتماعي.
كـ ـ ــل هـ ـ ـ ــذا ال ي ـت ـح ـق ــق بـ ــوجـ ــود
فـ ـص ــول دراس ـ ـيـ ــة ض ـي ـق ــة ،وح ــن
يـتــم تـقـسـيــم ع ــدد ط ــاب الـفـصــل،
تـ ـحـ ـت ــاج املـ ـ ــدرسـ ـ ــة إل ـ ـ ــى ف ـص ــول
إض ـ ــافـ ـ ـي ـ ــة وأع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداد أخ ـ ـ ـ ـ ــرى م ــن
امل ـع ـل ـمــن ،أو ت ـت ـضــاعــف أنـصـبــة
املعلمني أو يكون هناك اضطرار
لتقليص ع ــدد الـحـصــص ،وبعد
اجـتـمــاعــات عــن بـعــد ،خ ــرج وزيــر

التعليم والـقـيــادات التربوية من
مــديــري التعليم بـنـتــائــج ،أهمها
تطبيق التعلم عن بعد وضرورة
ح ـ ـصـ ــول الـ ـط ــال ــب عـ ـل ــى ح ـس ــاب
م ــاي ـك ــروس ــوف ــت ،وي ـك ــون الـتـعـلــم
م ـ ــن خ ـ ـ ـ ــال مـ ـنـ ـص ــة مـ ــدرس ـ ـتـ ــي،
ويـ ـق ــوم امل ـع ـلــم ب ــوض ــع واج ـبــاتــه
واختباراته ،ليكون هناك تفاعل
م ــن ال ـط ــال ــب ،ل ـكــون ال ـق ـيــاس يتم
م ـ ــن خـ ـ ــال امل ـ ـشـ ــاركـ ــة ال ـط ــاب ـي ــة
والحضور اليومي.
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هــذا يعني أن التعليم والتعلم
يتكئان على مــدى تــوفــر خدمات
االت ـ ـ ـصـ ـ ــال ،وسـ ـه ــول ــة ال ـح ـص ــول
ع ـل ـي ـه ــا ،وج ــودتـ ـه ــا وت ـف ـع ـي ـل ـهــا،
األم ـ ــر ال ـ ــذي ي ـج ـعــل ال ـت ـع ـل ـيــم في
قبضة االت ـصــاالت ،التي بدورها
ال بـ ــد أن تـ ـق ــوم ب ـت ــوف ـي ــره ــا فــي
ك ــل مـنــاطــق ومـ ــدن وقـ ــرى وهـجــر
السعودية ،بحكم انتشار الطالب
فـ ـ ــي كـ ـ ــل امل ـ ـسـ ــاحـ ــة الـ ـجـ ـغ ــرافـ ـي ــة
لـ ـل ــوط ــن ،وح ـق ـي ـق ــة األم ـ ـ ــر خــدمــة
االت ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــال ال تـ ـقـ ـتـ ـص ــر أهـ ـمـ ـي ــة
توفرها على الطالب فقط ،بل لكل
شــرائــح املجتمع ،ســواء بتسهيل
الـ ـت ــواص ــل مـ ــع م ـن ـصــة أبـ ـش ــر أو
ال ـب ـنــوك أو ال ـش ــراء وال ـب ـيــع ،وكــل
تلك الخدمات تحتاج إلــى خدمة
اتـصــال جيدة والحياة املعيشية
الحالية تتطلب ذلك دون شك.
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تدريس المنطق والمهارات الناقدة
المتسائلة عوضا عن الناقدة ،ألنها
بـحـلــول األلـفـيــة الـثــالـثــة وتدشين
ت ـع ـنــي ال ـت ـم ـي ـيــز وذكـ ـ ــر ال ـم ـحــاســن
م ــرحـ ـل ــة جـ ــديـ ــدة وإعـ ـ ـ ـ ــادة تـشـكـيــل
والـ ـ ـعـ ـ ـي ـ ــوب وطـ ـ ـ ـ ــرح الـ ـ ـتـ ـ ـس ـ ــاؤالت،
مفاهيم :التربية والتعليم والتنمية
ولـ ـيـ ـس ــت مـ ـج ــرد نـ ـق ــد وبـ ـح ــث عــن
واالقتصاد ،أصبح لزاما على العالم
العيوب والنواقص كما يشيع.
ال ـع ــرب ــي أن ي ــراق ــب م ــا ي ـحــدث
فــي الـعــالــم الـمـتـقــدم ،وي ـحــاول
فـ ـمـ ـه ــارات ال ـك ـتــاب ـيــة وثـيـقــة
ليصبح
محاكاته الـتـطــويــريــة،
الـ ـ ـصـ ـ ـل ـ ــة ب ـ ــالـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــاء الـ ـمـ ـع ــرف ــي
ِّ
منافسا فاعال ومؤثرا ،بدال من أن
لــإنـســان وتـكــويــن ذات ــه وهويته
َ
يكون متنافسا عليه في موقع
وح ـيــاتــه االج ـت ـمــاع ـيــة ،ف ــا بد
المفعول به المتأثر.
م ــن تــأه ـيــل ال ـتــام ـيــذ لـتـحــدي
ال ـم ـن ـط ــق «  » logicال ـش ــائ ــع
وم ــن ه ــذا الـمـنـطـلــق ،ســأســرد
ومساءلته ،ويطلق البعض عليها
بعض التغيرات واإلصالحات التي
مهارات التفكير الناقد أو نترجمها
حـصـلــت فــي بـعــض الـ ــدول ،لتأهيل
بالمتسائل ،وتحتوي موضوعاتها
الـطــاب والـطــالـبــات ،للقرن الحادي
ع ـلــى ن ـق ــاش ال ـع ــدال ــة االجـتـمــاعـيــة
والـ ـعـ ـش ــري ــن ،ف ـم ــن خ ـ ــال دراسـ ـت ــي
وع ـ ــاق ـ ــات ال ـ ـقـ ــوة فـ ــي ال ـن ـص ــوص
ف ــي بــري ـطــان ـيــا وك ــون ــي م ـس ـت ـشــارا
المقروءة أو التي ُينتجها التالميذ،
ت ـط ــوع ـي ــا ،ف ــي م ـك ـتــب ال ـت ــرب ـي ــة فــي
وف ـي ـه ــا أيـ ـض ــا نـ ـق ــاش حـ ــول الـقـيــم
مقاطعة لـيــدز م ــدة خـمــس سـنــوات،
الثقافية والتاريخية ومساءلتها،
عــاصــرت كثيرا مــن الـتـحــوالت التي
م ـثــل م ــوض ــوع ــات ال ــرج ــل والـ ـم ــرأة
ال بد من نقلها إلى بيئتنا العربية
والعرق وغيرها.
الـخـلـيـجـيــة وال ـس ـع ــودي ــة ت ـحــديــدا،
ِ
للتواصل مع الكاتب
فالسعودية رائ ــدة الخليج والعالم
وسـ ـ ـ ـب ـ ـ ــب ال ـ ـت ـ ــرك ـ ـي ـ ــز ع ـ ـل ـ ــى ت ـل ــك
العربي واإلسالمي ،ما يحدث فيها
 S.ALOSSAIMI@SAUDIOPINION.ORGال ـم ـهــارات فــي الـكـتــابـيــة أن النظرة
ينعكس بشكل أو بــآخــر على بقية
إل ــى ال ـق ــراءة والـكـتــابــة لــم تـعــد تلك
البلدان المحيطة.
الـ ـنـ ـظ ــرة ال ـت ـق ـل ـي ــدي ــة ال ـ ـتـ ــي تـنـظــر
إليهما على أنهما مهارتان آليتان
وال بد لــريــادة السعودية الدينية
ص ــرف ،لفك الــرمــز المقروء وتشفيره إلنتاجه
واالجتماعية والسياسية واالقـتـصــاديــة ،أن يـكــون لها لغويتان ِ
ص ــدى ف ــي مـنــاهـجـهــا وتـعـلـيـمـهــا وتــربـيـتـهــا لـشـبــابـهــا م ـك ـتــوبــا ،ب ــل ص ــارت ــا م ـهــارت ـيــن ت ـت ـعــامــان م ــع ال ــواق ــع
للعالم الحديث ،وإعــدادهــم لمعترك حياة ،تختلف عما االجتماعي والـثـقــافــي ،خــاصــة تلك المتعلقة بنظريات
نشأنا علينا وتربينا عليه في األولويات واالهتمامات التغيير والفلسفات الناقدة للواقع ،كما هي لدى «فوكو»
وغـيــره مــن المنظرين االجتماعيين ،فـصــارت الكتابية
والتحديات.
ِّ
وتوجه الفعل والتصرف والسلوك
فـ ـف ــي م ـ ـجـ ــال الـ ـت ــربـ ـي ــة عـ ـم ــوم ــا ،ن ـ ـشـ ــأت مـ ـن ــاه ــج فــي أدوات تحدد الهوية
بــري ـطــان ـيــا وم ـ ـقـ ــررات ف ــي الـ ـع ــام 2004م ُتـ ــدعـ ــى :تـعـلــم «  » being & doingكما أن الكتابية المتسائلة تولي
الـجــوانــب االجتماعية والعاطفية الــوجــدانـيــة SEAL:« -اهتماما بالسلطة الكامنة في النصوص ،وعالقات القوة
 »Social Emotional Aspects of Learningوالـنـفــوذ وتشكيل الـهــويــة إضــافــة إلــى صناعة المعنى
ّ
موجهة للتعليم العام من سن الثالثة إلــى نهاية التقليدية.
وهــي
ُ
َّ
وقد نتساءل :لماذا تــدرس هذه المهارات ضمن مواد
الثانوية ،ويتم تأهيل التالميذ فيها اجتماعيا ونفسيا.
ُتعنى هذه المناهج بالتعليم الصريح « »explicitالـلـغــة ت ـحــديــدا؟ اإلج ــاب ــة كـمــا تـقــول األدب ـي ــات :إن اللغة
وكذلك الدعم المساند « »scaffoldingوالتمهير في وغ ـيــرهــا م ــن ال ــرم ــزي ــات األخ ـ ــرى ك ــال ـص ــورة والـف ـيــديــو
مواقف الحياة الحقيقية للمهارات الحياتية مثل :حل وال ــوس ــائ ــط ال ـش ــائ ـع ــة ،وسـ ـي ــط رم ـ ــزي م ــا ب ـي ــن هــويــة
المشكالت والـصــراعــات وخــوض المفاوضات وغيرها ،الـشـخــص وتـصــرفــاتــه وأف ـعــالــه فــي الـسـيــاقــات الثقافية
هذه الجوانب والمهارات إضافة إلى فائدتها في التعلم واالجتماعية ،بها تتشكل الهوية ويصدر السلوك ،كما
األكاديمي تكافح التمييز والعنف والجريمة والتطرف أن للغة دورا مـحــوريــا فــي فهمنا للعالم ال ــذي نعيشه،
واإلره ـ ـ ـ ــاب ،ول ـه ــا دور ف ــي ال ـص ـحــة الـعـقـلـيــة وال ـف ـكــريــة فــالـمـتـطــرف وال ـم ـت ـشــدد واإلره ــاب ــي ت ــم إق ـنــاعــه وغـســل
ّ
وال ـت ـعــامــل م ــع ض ـغــوطــات ال ـح ـيــاة واالك ـت ـئ ــاب والـقـلــق دماغه وتوجيهه عن طريق اللغة والضخ الــذي تعرض
ُ
وتنمية األخالقيات المهنية سواء للطالب أو للمنتسبين لــه ،من خــال المسموع أو المقروء ،وبذلك سلب منحة
َ
المواط َنة .العقل والتفكير.
للسلك التعليمي والتربوي وفي غرس مفهوم
وال بد من اإلشــارة إلى ما يكتنف هذه التوجهات من
غ ــاي ــة هـ ــذه ال ـم ـنــاهــج أن ت ـســاعــد ع ـلــى ت ــأم ــل ال ـ ــذات،
وعلى التحكم في المشاعر سواء السلبية أو اإليجابية تحديات تتعلق فــي الـغــرب بالسياسة ،ولدينا بالدين
والموازنة بينها ،وعلى التحفيز وعلى صقل المهارات أيضا ،فقد تختلف التوجهات السياسية وتتبدل ،وكذلك
االجتماعية ،وعلى تفهم اآلخــريــن وتقبلهم والتعاطف نتحفظ على انتقاد تراثنا اإلسالمي بنفس حدة انتقاد
معهم ،فهي تسهم بشكل كبير في نبذ التطرف واإلرهاب المعاصر ،والحل المطروح أن يتم نقاش القيم في العالم،
التي ال تمس المحظور والمقدس ،وبهذا يحدث التدريب
وفي محاربة العنصرية بأشكالها.
ّ
وإذا انتقلنا إلى مجال تعليم اللغةُ ،ت ّ
التعرض للممنوع في ثقافتنا
حدثنا األدبيات والتمهير ونتخلص من
عما يسمى تدريس وديننا.
المهتمة بالتعليم والتربية اللغوية ّ
ِّ
نــأمــل أن يـكــون لـهــذه الـمـنــاهــج وال ـم ـهــارات ص ــدى في
المميزة «»Critical Literacy
الكتابية الناقدة أو
والـ ـكـ ـت ــاب ـ ّـي ــة أي ال ـ ـق ـ ــراءة والـ ـكـ ـت ــاب ــة ،ونـ ـج ــد اه ـت ـمــامــا تعليمنا فــي بـلــدنــا ال ـم ـبــارك ،فـهــو الـبـلــد الـقــائــد الــرائــد
بــالـبـيــداقــوجـيــا ،أو ال ـت ــدري ــس ،ال ـنــاقــدة أو ال ـم ـمـ ّـيــزة أو لـلـخـلـيــج ال ـع ــرب ــي والـ ـع ــال ــم اإلسـ ــامـ ــي والـ ـع ــرب ــي ،وم ــا
سيحدث فيه سيكون لــه صــدى وانـعـكــاس فــي الخليج
المتسائلة.
ّ
بالمميزة أو عموما.
ِّ
وأفضل شخصيا ترجمة «»Critical

رأي:
✍
صالح العصيمي

  א א
IT@SAUDIOPINION.ORG

א

يومية

 א א

א א א
H.ALSOLAIMANI@SAUDIOPINION.ORG 

 אאכא א א

 א
N.KHALIFFA@SAUDIOPINION.ORG

אאא א

  א
¤   א¥א

אאא א

א א א
  א


¡ א¢א

 א

A.RAGAB@SAUDIOPION.ORG

א    א א

م2020  اغسطس21

  א

) 599 (العدد

A.HASHEM@SAUDIOPINION.ORG

السنة الثانية

אא א
  א

א

A.ALORAID@SAUDIOPINION.ORG

אאאכ

T.EMMAM@SAUDIOPINION.ORG
M.ALSABINI@SAUDIOPINION.ORG

 هـ1442  محرم2

אאא א

A.ALMUSSA@SAUDIOPINION.ORG
A.HARBOSH@SAUDIOPINION.ORG

الجمعة

 א£אאא

 א   א
 א

K.ALQODAIMI@SAUDIOPINION.ORG

 א

 א

5

A.ALDI@SAUDIOPINION.ORG  אא א א

Will Saudi Arabia abandon Egypt, the United Arab Emirates and Bahrain?

✍
Muhammad al-Salami
An Article by:

translated by:

Nahid Khalifa

The forty Gulf summit held in the Saudi capital
Riyadh was concluded, without a reconciliation
with the State of Qatar, as some analysts
expected. As for the reasons, there are numerous
reasons and evidence that support this chosen
political choice.
Before the summit, a lot of news leaked about
the secret visit of the Qatari foreign minister to
Riyadh, followed by many speculations revolving
around the credibility of this secret visit, which
was then followed by statements from the Qatari
minister himself, confirming the circulating news
without saying much about the secret visit. These
events came after the return of his highness the
Emir of Kuwait from his medical trip abroad, and
then he ended his internal political problems by
exempting some ministers and assigning the new
prime minister. All of that was right before the
fortieth Gulf summit and all those speculations
regarding the situation of the participation of the
Emir of Qatar in the summit.
I believe that the Qatari-Saudi negotiations was
about the possibility of Qatar’s submission to
the demands stated by Saudi Arabia and Egypt,
and not the Emirati demands according to the
Qatari media and its leaks regarding the alleged
reconciliation. Noteworthy, every time we mention

the Qatari-Saudi negotiations, Qatar is the part
that should be stated first, because it is the side
who is seeking solutions for its problems that
we may well call it crises, which forced Qatar to
withdraw from its cash reserves for the first time
in its history.
But will Saudi Arabia abandon its allies,
“Egypt, the Emirates and Bahrain”? and accept
reconciliation with Qatar at the expense of a full
Qatari reconciliation with the rest of the countries?

Saudi Arabia from the time of the its founder – may
God have mercy upon him – never backtracked its
promises, and did not betray its allies no matter
what the cost to it was. it is a state that keeps its
promises without fear of any force on the face of
the earth. The words of Prince Bandar bin Sultan
said it all about Saudi Arabia: a friendly and honest
country. This is an approach that is applied by the
kingdom when dealing with different countries
around the world, and when it comes to Arab

countries the approach is applied even with more
dedication, as they are the siblings and partners of
fate, and this is what makes the option in the above
mentioned question completely excluded.
The recent events that included the visit of the
Saudi crown prince to the United Arab Emirates
represent a message to the world, that Saudi Arabia
and the UAE are both one country that cannot be
distinguished, and this applies to Bahrain and
Egypt as well. This region has a common fate,
with unified threats and shared goals. Therefore,
we saw the statement of the Bahraini Foreign
Minister and what he said about the seriousness
of Qatar in ending the crisis, this was followed by
a statement by the Saudi Foreign Minister, that he
prefers that the efforts made to bridge the Gulf rift
remain out of media coverage and discussion for
the time being.
The summit has come out with some events that
we must focus on, including the Gulf agreement
to deal with the Iranian threat, the emphasis on
the unity and durability of the Gulf Cooperation
Council entity and collective action against
terrorism, along with many other things that may
suggest that we are on the path of reconciliation,
but will the Qatari side commit to it? Or will it
break all agreements just like before?
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