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اإذا مل تع�شق 

وطنك فلن تكون 

م�شوراً ناجحًا

عبداللـــــه اخلــــان.. ذاكـــــــرة وطـــــــــن

�ل�صورة وثيقة و�ل�صورة تاريخ و�ل�صورة �صرديات تبد�أ من �صورة 

للحظة  تاريخ  و�ل�صورة  وحكايات،  ذكريات  �لذ�كرة  من  لتنثال  نر�ها 

�ملعاين و�لدالالت تبقى �صجالً  �أو نهاية، لكنها يف كل  وملف�صل ولبد�ية 

ال ميوت وال ينتهي وتلك هي ��صر�ر �ل�صورة، نلتقطها يف حلظة لتبقى 

�أجيال  �إليها  تعود  �لتي  �ل�صورة  تنتهي  وال  �لعمر  وينتهي  كله  �لعمر 

و�أجيال لت�صت�صهد وترى.

وهكذ� هو �مل�صور موؤرخ وموثق بالكامري� وهكذ� هو عبد�هلل �خلان 

�بن فريج �لبنعلي و�بن �ملحرق و�بن �لبحرين �لذي حمل كامريته على 

كتفه منذ مطلع �صبابه �الول وماز�ل يحمل »�حلبيبة« طو�ل م�صو�ر من 

�لعمر طويل مل يتخَل عنها ومل تتخَل عنه، فالرفيقان »عبد�هلل و�لكامري�« 

للوطن لي�س كمثله  حكاية بحرينية تفوح بعطر �لذكرى وتن�صح ع�صقاً 

ع�صق.

�إذ� مل تع�صق وطنك فلن تكون م�صور�ً ناجحاً لتاريخ �لوطن، وهكذ� 

كان عبد�هلل �خلان وماز�ل لي�س حمباً بل عا�صقاً متيماً بالوطن، ولذ� فقد 

�ليوم يف كل  �ل�صتينات �ىل  ��صتطاع بروحه قبل عد�صته �ن يكون منذ 

حدث وطني كبري ومهم يوثق بعني �لكامري�.

عرفته و�نا �صغري يف برنامج ركن �ال�صبال باإ�صر�ف �لر�حل �ال�صتاذ 

�لبحرين  �ذ�عة  ��صتديو  �ىل  جاءنا  �ل�صتينات،  منت�صف  �صعيد يف  عتيق 

وبد�أ يف ت�صوير لقطات للربنامج مبنا�صبة مرور عام و�حد على ركن 

�ال�صبال ومازلنا نحتفط ببع�س �ل�صور.

�أردت �ن �كتب عن بد�يات  �إليها كلما  �أعود  وذلك هو �صر �ل�صورة 

عملي �العالمي �لطويل و�بد�أ د�ئماً ذكرياتي وكتاباتي ب�صورة �لتقطتها 

توثيق  �أو  �لبحرينية  �لذ�كرة  توثيق  بعيد�ً يف  �لذي ذهب  �خلان  عد�صة 

ذ�كرة �ملكان يف بالدنا يف فرجاننا �لقدمية ويف تر�ثنا، وهو �لرت�ث �لذي 

�لقدمية وجعلها  �لتاريخية  �ل�صور  من  �صخماً  �صفر�ً  �خلان  عنه  �أخرج 

بني �صفتي كتاب جميل ر�ئع �لتن�صيق هو مبثابة �ملرجع يعود �إليه كل 

باحث وكل طالب.

و�جلميل �ي�صاً هو ذلك �ل�صفر �الآخر من �ل�صور �لتاريخية �لنادرة 

عن �ملحرق مدينة ذلك �مل�صور �لتي �حبها وولد فيها ون�صاأ بني فرجانها 

�لقدمية من �لبنعلي، مرور�ً بفريج �ملعاودة و�ل�صنقل �لذي كان للخان 

و�لتقط  �لفرجان  تلك  �ىل  فذهب  فيه  طفولة  ومالعب  طفولة  ��صدقاء 

كتاب  يف  وتفرغه  تقاعده  بعد  ليخرجها  �صنني  بها  و�حتفظ  �ل�صور 

�لبحرين  وذ�كرة  ذ�كر�تنا  لت�صكل  فيه  �ملحرق  �صور  و�نتظمت  منمق، 

�آخر للخان حني �صهر  �إبد�ع  �لذي �متزج مع  �ي�صاً.. وذلك هو �البد�ع 

�لليايل يجمع وينظم �صور�ً ولقطات نادرة الول جتربة دميقر�طية يف 

�ملجل�س  �ل�صبعينات ومع جتربة  �ربعة عقود، ففي مطلع  قبل  �لبحرين 

�ملنامة،  بلدية  مبنى  قاعة  د�خل  بعد�صته  هناك  �خلان  كان  �لتاأ�صي�صي 

حيث عقدت �جلل�صات لي�صور ويلتقط لالع�صاء �صور�ً هي �ليوم مبثابة 

كنز للتاريخ.

وكذلك فعل هذ� �لفنان حني تاأبط عد�صته وذهب لنف�س �لقاعة ليلتقط 

جمل�س  �ول  الع�صاء  نادرة  �صور�ً  �ل�صبعينات  مطلع  من  �صهور  بعد 

وطني »برملان«، فكانت ح�صيلته غنية وثرية ب�صور ولقطات ال تتكرر 

وال ت�صتعاد ل�صخو�س و�فر�د كانو� جزء�ً من جتربة بحرينية ثرية.

وعاكفاً  �ل�صور يف كتب وماز�ل �صاهر�ً  تلك  و�خرج عبد�هلل �خلان 

على تن�صيد جماميع �خرى مل�صاريع �خرى من كتب هي بالفعل ذ�كر�تنا 

وذ�كرة �ملكان وذ�كرة �لزمان وذ�كرة �فر�د و�صخو�س �صنعو� �للحظة 

�آنذ�ك.

عبد�هلل �خلان م�صور بحريني تعب على نف�صه و�جتهد وحده وماز�ل 

يجتهد وحيد�ً على طريق �صعب و�صائك وطويل، فهال �لتفتت �ليه عيون 

و�متدت �ليه يد لت�صاعده على �خر�ج كنوزه وهي كنوز للوطن؟؟

�لكتب  تلك  يف  �صوره  �أت�صفح  و�أنا  �لبال  على  خطر  �صوؤ�ل  جمرد 

و�أر�صيفها  وذ�كرة وطني  تاريخ وطني  مع  �أرحل  وكاأين  معها  و�رحل 

مع  �مل�صرية  يو��صل  متكامل  فني  عمل  فريق  �ىل  يحتاج  �لذي  �جلميل 

�لرو�د من �مثال عبد�هلل �خلان وجمموعة رجال �أحبو� هذ� �لوطن حتى 

ذ�بو� يف كل �صيء منه.
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دول جمل�ص 

التعاون مل تكن 

قط بحاجة اإىل مثل 

هذا االحتاد مثل 

حاجتها اإليه االآن

من طرائف اأ�شماء ال�شـُهـْرة اأيام لـّول

يف  تفا�صيلها  املن�صورة  اجلرائم  مرتكبي  اإىل  يـُ�صار  ما  غالبا 

ال�صينمائية  الأفالم  تت�صمنها  التي  اجلرائم  اأو  امل�صرية،  ال�صحافة 

امل�صرية اإىل الإ�صم الر�صمي للمجرم مقرتنا بعبارة »ال�صهري بكذا«. ويف 

اأي�صا، لكن بعيدا عن  جمتمعنا البحريني القدمي وجدت هذه الظاهرة 

ال�صخ�صيات  على  تطلق  كانت  النا�س  اأن  مبعنى  واحلوادث،  اجلرائم 

اأ�صماءها احلقيقية مقرتنة با�صم اآخر متييزا لها اأو تندرا عليها. وغالبا 

ما كان هذا ال�صم الآخر م�صتوحى من عاهة م�صتدمية مثل »احلول« اأو 

»العرج«، اأو م�صتوحى من �صفة مالزمة ل�صاحبها يف احلديث اأوال�صكل 

اأو احلركة، اأو م�صتوحى من مهنة ال�صخ�س او مهن زاولتها اأ�صرته.

با�صتعرا�س  للمقال  املخ�ص�صة  ال�صيقة  امل�صاحة  هذه  ت�صمح  ول 

كل ما تختزنه الذاكرة من اأ�صماء طريفة ذات دللت اجتماعية عميقة 

وال�صبعينات،  وال�صتينات  اخلم�صينات  منامة  يف  عرفناها  ل�صخو�س 

الجتماعي  الر�صد  باب  من  بع�صها  عن  احلديث  بالإمكان  انه  غري 

لظاهرة تكاد اأن تنقر�س اليوم، اأو انقر�صت بالفعل ب�صبب ما طراأ على 

املجتمع ونا�صه من حتولت. ففي جمتمع كمجتمع املنامة زاخر بالألوان 

الأ�صماء  ت�صمع  اأن  الطبيعي  من  كان  والثقافية،  العرقية  والتعددية 

احلقيقية واأ�صماء ال�صهرة امل�صتندة على الأو�صاف اجل�صمانية واملهنية 

جلملة من النا�س وهي معجونة عجنا بكلمات واأو�صاف عربية واأخرى 

فار�صية اأو عربفار�صية.

هناك  كان  العو�صية«  »فريج  يف  وحتديدا  الق�صيبية،  ففي 

�صخ�صيتان حتمالن ا�صم حممود. وللتمييز بينهما اأطلق بع�س الأهايل 

على الأول ا�صم »حممود ديغول« كناية عن اأنفه ال�صخم امل�صابه لأنف 

الآخر  البع�س  اأطلق  فيما  ديغول«،  »�صارل  الراحل  الفرن�صي  الرئي�س 

عليه ا�صم »حممود دراز« كناية عن طوله الفارع، حيث »دراز« تعني 

الثاين فاأطلقوا عليه  اأما حممود  الطويل.  ال�صيء  اأو  الرجل  بالفار�صية 

ا�صم »حممود خــَْر« اأي حممود احلمار -كرم اهلل القراء- وذلك كناية 

اأو عمل  بفكرة  اإقناعه  القدرة على  راأيه وعدم  عن عناده وت�صلبه يف 

والده  لأن  با�صمه  الت�صقت  ال�صفة  تلك  اأن  قيل  اأخرى  رواية  ما. ويف 

كان يعمل يف زمن »الإنكرينز« )الإجنليز( جابيا لل�صرائب املفرو�صة 

على اأ�صحاب عربات احلمري. ومن الأ�صماء الأخرى يف فريج العو�صية 

»مـدو �صيكلي« اأي »حممد بو�صيكل«، و�صبب الت�صمية اأن �صاحبها كان 

عا�صقا ولهانا للدراجات العادية اإىل الدرجة التي كان ل يفارقها حلظة 

واحدة، بل ي�صتمر يف قيادتها طوال النهار متنقال من مكان اإىل اآخر، اإىل 

اأن انتهى به املطاف اإىل فتح دكان كئيب لت�صليح الدراجات وتزيينها. 

وكان هناك اأي�صا »مـ�صــّريف دو خط« اأي »حممد اأبوخطني« حيث كان 

ذراعه  املميز وعلى  بزيه  الفريج  هذا يعمل يف احلرا�صة ويتجول يف 

�صارتان. ويف مكان غري بعيد كثريا عن »فريج العو�صية«، وحتديدا 

�صخ�س  هناك  كان  امل�صيحيني  ومقربة  »خدار�صون«  ماأمت  من  بالقرب 

مطاردة  ق�صوته ورعونته يف  كناية عن  �صر�صن«  »اإ�صماعيل  ي�صمونه 

ال�صرا�صنة  �صوى  يفعلها  ل  بطريقة  ومعاقبتهم  امل�صاغبني  ال�صبية 

ا�صم »حمــّود  الأهايل  اأطلق عليه  اآخر  اإىل �صخ�س  اإ�صافة  الغجر،  اي 

ثالث  و�صخ�س  جبهته،  تتو�صط  كانت  كبرية  �صامة  ب�صبب  بودمغه« 

باأكل  لأنه كان مغرما  باجلبود«  اأي »ح�صن  �صـموه »ح�صن جيكروه« 

الكبدة، ول يتناول �صواها من امل�صويات، و�صخ�س رابع �صموه »حممد 

�صرخوه« ب�صبب ب�صرته املائلة دوما اإىل الإحمرار ال�صديد القريب من 

حمرة الطماطم.

ال�صهرة،  اأ�صماء  تزاحمت  حيث  حرج،  ول  فحدث  احلورة  يف  اأما 

وتعدد  �صكانها  خلفيات  تنوع  ب�صبب  احلدود  كل  وفاقت  وتنوعت، 

ثقافاتهم ومهنهم. فكان هناك يف جنوبها �صخ�س ا�صطلح على ت�صميته 

الكندادراي مل تكن تفارق  بـ »عي�صُو كندادراي« لأن زجاجة م�صروب 

�صفاهه واإْن كانت خالية، حيث كان يدور بها يف »ال�صكيك« وهو مي�س 

فوهتها م�صا وكاأنه ب�صدد ا�صتخراج �صيء عالق بداخلها. وكان هناك 

اأفي�صات  وجمع  وق�س  اأرامكو،  تلفزيون  م�صاهدة  هواية  يف  �صديقي 

اأحمد  اأي  بوت�صلب«  »اأحمدوه  املرحوم  امل�صرية  املجالت  من  الأفالم 

بوكلب. وا�صم ال�صهرة هنا مل يكن ب�صبب تربيته للكالب كما قد يتبادر 

اإىل الذهن، واإمنا لأن اأحمد كانت لديه بدلة ل يلب�صها اإل يف العيد ومعها 

الأ�صود  من  املكونة  األوانها  يف  الغرابة  تكمن  ومل  غريبة.  عنق  ربطة 

التي  ال�صورة  يف  اأي�صا  واإمنا  والأخ�صر،  والبني  والأزرق  والأحمر 

تتو�صطها وكانت لكلب متوح�س يفتح فاهه ويخرج ل�صانه. وقد ظل 

م�صدر ربطة العنق هذه وطريقة ح�صول اأحمد عليها �صرا مل يبح به 

لأحد. اإىل ذلك عرفنا يف احلورة »مـّمد كوتاه« اأي حممد الق�صري كناية 

اأطلقوا عليه هذا  الذي  لقلق«  للنظر، و«عبـّود  امللفت  عن ق�صر طوله 

الإ�صم ب�صبب �صيقانه ال�صعيفة امل�صابهة ل�صيقان طائر اللقلق.

لثالث  هي  بذاكرتي  ل�صيقة  لتزال  التي  ال�صور  اأكرث  اأن  على 

الأوىل  اأقاربها.  لزيارة  املحرق  اإىل احلورة من  تاأتي  كانت  �صخ�صيات 

ا�صمه  اإحلاق  بر�صوت«. و�صبب  ا�صم »عبدالرزاق  اأطلق عليه  ل�صخ�س 

اأن امل�صكني كان يقود »�صيارة فورد طرز  بكلمة بر�صوت الأجنبية هو 

مكيفة  غري  و�صيارته  حارة  الأجواء  كانت  وملا   ،»55 موديل  بوكلج 

النافذة  يده مدلة من  نوافذها وترك  فتح كل  كان يحر�س على  فاإنه 

اجلانبية، فكان الهواء يت�صرب اإىل داخل ثوبه من فتحة الكم حمول اإياه 

اإىل ما ي�صبه البالون اأو الربا�صوت. اأما ال�صخ�صية الثانية فكان ا�صمها 

دامبو«.  »غلوم  لي�صري  »دامبو«  بكلمة  اأقرنوه  الأهايل  لكن  »غلوم« 

على  ح�صل  من  اأول  كان  ف�صاحبها  طريفة.  ق�صة  الت�صمية  ولهذه 

»اللي�صن« )رخ�صة القيادة( من البحرينيني الذكور، بل كان من القالئل 

الذين ميلكون �صيارة خا�صة بهم، لذا كان كلما حل مبكان يهرع النا�س 

اإليه ل�صوؤاله عن �صيارته، فكان يجيبهم بكلمة »دامبو« وذلك من باب 

درء احل�صد. وعند تفكيك كلمة »دامبو« جند اأن ن�صفها عربي والآخر 

الإ�صطدام،  اأي  للدعم  اأي تعر�صت  الأ�صل »دعم بو«  فار�صي، فهي يف 

الثالثة  وال�صخ�صية  »دامبو«.  لت�صبح  تخفيفا  اأعدم  العني  لكن حرف 

كانت تدعى »عي�صو يــُبْه يــُبْه« كناية عن تناوله لنوع من امل�صكرات 

الرديئة الذي كان يـُعرف با�صم »يــُبه يــُبه.

اأطال اهلل عمر من اتينا على ذكرهم اإْن كانوا اإىل اليوم بيننا، ورحم 

اهلل كل من انتقل منهم اإىل بارئه.

elmadani@batelco.bh
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اإ�صالمي  »جمهوري  فتيلها  ت�صعل  التي  الأحداث  لوقائع  املتتبع  اإن    

اإيران« يف اأكرث من دولة خليجية، َلُيدرك حجم ما ت�صعى اإليه قيادات هذه 

و�صالمتها،  التعاون  جمل�س  دول  لأمن  ا�صتهداف  من  املذهبية  اجلمهورية 

بل اإن هذه الدولة �صرعت يف افتعال الأزمات، واأخذت تلعب باأوراق عدائية 

كل  يف  فيه  التاأثري  متلك  الذي  اخلام�س  طابورها  حتريك  عرب  مك�صوفة 

اإىل بغداد، ومن  املنامة  العربية من  العربي، و�صبه اجلزيرة  دول اخلليج 

الأن�صاري  البحريني حممد جابر  املفكر والكاتب  اإىل �صنعاء. يقول  بغداد 

اإيران  ببعد طائفي حتاول  فار�صية  اأيامنا عربية-  املواجهة يف  »اأ�صبحت 

ا�صتثماره.« اإذن، احلال املرتدية مع هذه اجلمهورية م�صتمرة بذات املنوال 

كان  واإذا  التعاون،  جمل�س  دول  على  التاآمري  الن�صق  وبذات  العدائي 

ا�صتمرار الطفرة التنموية يف دول جمل�س التعاون واجتاهه اإىل التاأثري يف 

اقت�صاديات العامل مرتبطا ب�صكل وثيق بالحتاد فيما بينها، فما بالك باأمن 

فعالة  العنا�صر  هذه  كل  األي�س  الجتماعيني؟  واأمنها  ورفاهها  الدول  هذه 

بناء كينونة �صيا�صية جديدة  اأن ن�صتحث اخلطى يف اجتاه  اإىل  يف دفعنا 

�صرورة  والحتاد  التوحد  ملقولت  جم�صد  اأف�صل  معها  ي�صبح  للمجل�س 

ا�صرتاتيجية وتكتيكية يف اآن ملواجهة الهجمة الإيرانية ال�صر�صة؟

كيانا  التعاون،  اإن�صاء جمل�س  على  عاما  ثالثني  من  اأكرث  مرت  لقد     

واعدا، بوحدة اأكيدة، واإن هذه الوحدة الأكيدة هي الأمانة التي ا�صتودعها 

لدينا قادة دول املجل�س املوؤ�ص�صون الأولون الذين غادرونا اإىل عامل اخللود. 

واحلديث عن الحتاد يجب اأن يخرج عن كونه ترفا اأكادمييا نتداوله يف 

اأروقة اجلامعات ومراكز البحوث ليخرج اإىل حيز الفعل، اإىل ال�صكل الذي 

ل�صكل  املنظمة  الهياكل  تاأ�صي�س  املبا�صرة يف  عليه، حيث  يكون  اأن  ينبغي 

كياننا  اإىل  بالن�صبة  اأ�صحى  بب�صاطة  الحتاد  هذا  لأن  واآفاقه،  الحتاد  هذا 

الأبحاث  ومراكز  اجلامعات  على  ويبقى  ووجود.  بقاء  م�صاألة  اخلليجي 

عمل مهم عليها اأن ت�صطلع به وهو �صكل هذا الحتاد ولي�س فكرته واإظهار 

الفوائد اجلمة منه على دول العامل اأجمع.

   مع مرور كل عام، منذ 1981، يتجدد الأمل لدى اأبناء هذه الدول- ما 

بانتقال  الوطن-  املذهب ل  قليلة منهم رهنت م�صتقبلها مب�صتقبل  عدا فئة 

عن  تعبريا  اأكرث  �صيغة  اإىل  اأن�صئ  بها  التي  احلالية  �صيغته  من  الحتاد 

توق �صعوب دوله ورغبتهم يف الحتاد بل والندماج يف كينونة �صيا�صية 

جديدة. وقد تعزز هذا ال�صعور اأكرث واأكرث غداة حترير الكويت من الغزو 

منا�صدات  اأخرى  مرة  ال�صطح  على  تطفو  هي  وها   .1991 عام  العراقي 

التي  البحرين  من  موؤ�ص�س،  من ع�صو  طالعة  ا�صتغاثات  �صكل  �صعبية يف 

انتمائه  يف  ويطعن  �صيادته  على  يتوقف  ل  اإيراين  تاآمر  من  كثريا  عانت 

العربي، لتفعيل مطلب الوحدة وقد ارتقى من حيث الأهمية ليكون اقت�صاء 

احتادا  اإن  و�صيا�صيا.  واقت�صاديا  ومنطقيا  وحيويا  وح�صاريا  تاريخيا 

ي�صم دول جمل�س التعاون لكفيل بدرء اأي تهديد اأو اعتداء قد يتكرر على 

املنطقة من اآخرين ي�صمرون �صرا لدول هذا املجل�س ولأبنائه، وهم كرث يف 

الداخل واخلارج.

   لقد عرب عاهل اململكة العربية ال�صعودية، خادم احلرمني ال�صريفني، 

امللك عبداهلل يف القمة الثانية والثالثني يف الريا�س عما يختلج يف نفو�س 

من  توارثوها  رغبة  من  قلوبهم  يعتمر  وعما  التعاون  جمل�س  دول  اأبناء 

مرحلة  اإىل  التعاون  مرحلة  »جتاوز  ينبغي  وقال  الحتاد،  يف  الآباء 

الدللة  وا�صحة  ولكنها  موجزة  كلمات  كانت  موحد.«  كيان  يف  الحتاد، 

واملعنى، فهي كلمات تناول فيها خادم احلرمني ال�صريفني التهديدات التي 

تواجه دول اخلليج وم�صتقبلها، و�صخ�س اأ�صباب ال�صعف والهزال وو�صع 

العالج املتمثل يف الحتاد.

الحتاد  هذا  مثل  اإىل  بحاجة  قط  تكن  مل  التعاون  دول جمل�س  اإن     

اإيران واأ�صرفت يف تدخالتها الفجة يف  اإليه الآن. لقد متادت  مثل حاجتها 

�صوؤون دول جمل�س التعاون، والعمل على زعزعة الأمن وال�صلم فيها، مرة 

با�صم التطلع اإىل ريادة دول املنطقة عمال بحلم قدمي كان يداعب �صاه اإيران 

حممد ر�صا بهلوي، ومل ينله، ومرة اأخرى با�صم الدفاع عن هذه املنطقة، 

يف  اإبقائه  على  تعمل  الذي  الطائفي  البعد  ت�صتثمر  املرات  كل  يف  ولكنها 

البحرين  يف  وخ�صو�صا  التعاون  جمل�س  دول  بع�س  يف  م�صتنفرة  حالة 

ال�صقاق والفرقة داخل  اإ�صفني  ال�صعودية والكويت لتدق  العربية  واململكة 

دول املجل�س. اإن واقع دول املجل�س املتاآلفة قلوبها ل يحتاج اإل اإىل خطوة 

يتيمة ليتحول حلم الندماج اإىل حقيقة واقعة ويجعل هذه الدول جمتمعة 

�صخرة �صماء تتك�صر عليها كل املطامع اخلارجية.

   اإن الأمل ليحدونا نحن اأبناء دول جمل�س التعاون باأل تنطفئ جذوة 

الرغبة يف اإقامة هذا الحتاد بني �صعوب دولنا العط�صى ملثل هذه اللحمة 

التي تعرب عن تاريخ مرتاكم من الن�صال من اأجلها. لقد غدا الحتاد حالة 

العربي  املفكر  راأي  على  اإيجابية،  �صرورية  حالة  ميثل  وما  �صرورية، 

والكاتب طيب تيزيني، ينبغي اإجنازه الآن، ولي�س غدا. هذا اإذا كنا �صادقني 

مع �صعوبنا يف احلفاظ على �صلمها وتاأمني مد دول العامل بثلث اإنتاج دول 

جمل�صه من الطاقة. 

مهم،  ومداه  وحجمه  الحتاد  �صكل  عن  احلديث  اإن  نقول  اأن  يبقى     

خ�صو�صا اإذا تعلق الأمر بالتفاوت الدميقراطي بني دول جمل�س التعاون، 

امل�صروع لكونه يتعلق مب�صاألة وجود هذه  اأن يعطل  لكن هذا ل ميكن له 

البلدان. اإن البحث عن �صيغة احتادية ل تعيق التطور الطبيعي لكل دولة 

التوحد  يف  العامل  دول  فتجارب  م�صتحيل،  باأنه  اأعتقد  ل  اأمر  حدة  على 

غنية. ويف هذا الإطار نطرح �صوؤال: »هل التطور الدميقراطي لدول غرب 

لدى  التطور  نف�س  هو  وغريها   .. واأملانيا  وفرن�صا  بريطانيا  مثل  اأوروبا 

خليجيا  ال�صوؤال  هذا  عن  الإجابة  اإن  ال�صابق؟  ال�صرتاكي  املع�صكر  بلدان 

كفيلة بو�صع القواعد ال�صيا�صية الأ�صا�صية البانية ملطمح الأجداد واملفعلة 

لتطلع جيلنا نحن اإىل ميالد فعلي جديد لوحدة دول اخلليج العربي.

االحتــــــــــــــــــاد م�شاألــــــــــــــة وجـــــــــــود!!




