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حكومتنا هي وحدها ب���ن حكومات العالم التي تعتقد 
وتؤمن بنظرية إمكانية إعادة عقارب الساعة إلى الوراء، وإال 
فأي حكومة تلك التي ترفع شعار »السير في ركب احلضارة 
والتطور« وهي حتاول جاهدة أن تلحق بآخر نوق »ركب 
التخلف« بإقرارها أنها تس���عى حلجب خدمة البالك بيري 

وتريد أن توكل لوزارة داخليتها مراقبة »اإلنترنت«.
حكومة تريد أن تضع »الفضاء االفتراضي« الال متناهي 
حتت بسط يديها وهي العاجزة عجز العقيم عن السيطرة 
على قطعة واحدة في جليب الشويخ يتسيدها جتار الرقيق 

من اآلسيوين.
حكومة تريد أن تثبت للعالم أنها قادرة على أن تفرض 
على شعبها ما يجب أن يسمع وما يجب أال يسمع وما يرى 
وما يجب أال يرى، وكأنها تريد فرض وصاية شيوعية على 
شعبها، في محاولتها السيطرة على كل نوافذ الرأي بشكل 
بوليس���ي، وهي غير القادرة أصال على أذرع الفساد التي 

متتد من حتت طاولتها.
حكومتن���ا غير كل احلكومات الت���ي ولدت على كوكب 
األرض، مختلفة، قراراتها تبعث على ضحك بطعم البكاء، 
مثار سخرية أحيانا ومثار ش���فقة في أحيان كثيرة، وإال 
فكيف ميكن نفس���ير أن حكومة تعلن رسميا أنها ستمنع 
خدمة هاتفية وتسعى حلجبها، رغم أن البالك بيري ما هو 
إال وسيلة اتصال فقط شأنه شأن الهاتف األرضي والنقال 
والالس���لكي الذي جنده في دوريات وزارة الداخلية، األمر 
املختل���ف فيه أن تطبيقاته مختلفة عن وس���ائل االتصال 
األخرى، وحكومتنا التي فاق���ت الفهم فهما ترى أنه قادم 
جديد يجب حجبه، ولو قدر لها ملا ترددت حلظة في إصدار 
فتوى لتحرميه، وصدقوني وفي هذا الوقت الذي نعيشه 
هذه األيام تس���تطيع احلكومة أن تصدر مثل هذه الفتوى 

بعد أن وضعت كل شيء في جيبها.
ترى أال يتس���اءل أحدكم أي حكومة تلك التي تخش���ى 
رأي الناس في العام 2010؟ وأي حكومة هذه التي تريد أن 

تفرض وصاية على الرأي في األلفية الثالثة؟
إن أي حكومة تري���د أن تقوض حرية التعبير والرأي، 
حكومة لم تكمل عامها األول وأول ضحاياها حرية الكلمة 
والتعبير، هي حكومة ال تس���تحق أن تبقى، وأي برملان، 
جزءا أوكال يواف���ق ولو ضمنيا على فعل تلك احلكومة ال 
يستحق ان يكون صوت الشعب ألنه ليس بأكثر من »صدى 

لصوت احلكومة«.
Waha2waha@hotmail.com

منذ منتصف أبريل املاضي الى يومنا هذا ونحن نسمع عن 
أقاويل كثيرة وتصاريح رسمية وغير رسمية حول املوافقة 
املبدئية على انشاء أكادميية الفنون والى اآلن لم نر أي قرار 
رسمي لهذه األكادميية غير ما ذكر من تصريح »املوافقة من 

حيث املبدأ على انشاء أكادميية الفنون«.
باألمس تصادف أن التقيت م����ع صديقن نطلق عليهما 
في ش����ارع الصحافة »بوجي وطمط����م« ومن أهم صفاتهما 
هي أنهما دائمو الس����عي ملعرف����ة كل ما هو جديد حول ذلك 
الصرح الثقافي وكل ما يتعلق بالفنون والثقافة، بل ميتازان 
بأنهما يشكالن شخصية واحدة في كل ما يكتب في الصحافة 
اليومية من لسعات ونواقص في عالم الفكر والثقافة، املهم 
عندما تصادفت معهما وقبل الس����الم عليهما وجدتهما في 
صوت واحد يس����أالنني عن اجلديد في ذلك املشروع، وكان 

ذلك احلوار الذي دار بيننا كما لو انه حوار صحافي:
بوجي: ش����خبار األكادميية »بسخرية« للحن ما طلعت 

نتيجتكم؟
 رددت مستغربة: أي نتيجة؟!
طمطم: قصده قرار األكادميية

بنظرة وابتسامة ضاحكة وأنا انظر لبوجي عند أجابتي: 
ال قرار وال هم يحزنون، مثل ما أنتم سمعتم أحنا بعد سمعنا 

بس شي ما شفناه للحن.. محلك سر.
 طمطم: زين دكتورة املش����روع مو كان جاهز من س����نة 

الطواعن؟ 
 بحسرة في نبرة صوتي: صحيح ومخصص ليه ميزانية 

على ما أعتقد بعد.
بوجي: عيل ليش يبون بعض املسؤولن »بسخرية« عمل 
جلان يديده مثل ما سمعنا في أحد تصريحات املسؤولن؟

طمطم: واهلل محد مضيع فلوس البلد اال هذي اللجان اللي 
مالها أول وال تالي، بدل املشروع كامل ومدروس من أيام جدي 

وخذوا املوافقة املبدئية خالص نفذوا، شالسالفة!
 بضحكة أس����ى عند ردي عليهما: بعد شنو تقول فلوس 

على الفاضي ومضيعة وقت على حساب الدولة. 
بوجي: بعد هذا حال الديرة جلان وحل مجالس مو ناقص 
يخلون األكادميية باالنتخاب والتصويت، بس السؤال: أنتم 

يا املثقفن واملبدعن وينكم؟
« بضحكة« عالية وأنا أجاوب بوجي وأصفق بيدي وأقول: 
احنا موجودين بس مجمدين مثلنا مثل املجتمع بس ينادونهم 

وقت التصفيق والتصويت.
> > >

كلمة وما تنرد: خير لإلنسان أن يكون فردا في جماعة األسود 
من أن يكون قائدا للنعام.

atach_hoty@hotmail.com
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د.نرمين يوسف الحوطي

بوجي وطمطم
 في أكاديمية الفنون

محلك سر

روماتيزم الدولة )1(

د.ناصر بهبهاني

نوافذ

تتكبد الدول سنويا مبالغ طائلة بسبب الفساد، 
وال تقل اخلس���ارة التي تلحق باملال العام بس���بب 
هذه اآلفة، عن تلك التي تلحقها احلروب والكوارث 
األخرى، والفرق أن هذه األخيرة مبررة وعلنية، بينما 
التي يتسبب فيها الفساد تكون حتت املداراة غالبا، 
خصوصا في الدول التي تفتقد الش���فافية وليست 
لديه���ا صحافة حرة، أو برملانات دميوقراطية، فإن 

الفساد يجد فيها مالذا آمنا.
ومن اخلطأ االعتقاد بأن الفساد هو فقط هذا املتعلق 
باملال، فهناك أيضا الفس���اد اإلداري واملؤسس���اتي 
واألخالقي والفساد السياسي. وبذلك ميكن أن نطلق 
على الفساد مصطلح »روماتيزم الدولة« ألن وجعه 

يتنقل بن مفاصل اجلسم الواحد.
والفساد هو أحد أبرز معوقات التنمية والتطور 
وحتى التحضر، ويرى بعض االقتصادين أن الفساد 
له عالقة مبستوى دخل الفرد، بحيث يحرم الفرد الذي 
تتعرض بالده للفساد من االمتيازات املادية، ومنها 
مس���توى الدخل. كما »تتبعثر« الفرص الوظيفية، 
وتنتش���ر ما ميكن ان نس���ميها »بطالة الكفاءات«، 
وهي البطالة األقسى، والتي تتعلق بتحويل مسار 
االختصاصات والكفاءات في غير موقعها األساسي، 
بحيث متتلئ الوظائف باملستويات العادية، فتضطر 
الدولة لتشغيل الكفاءات وأصحاب االختصاصات 

في غير مواقعهم التي تخصصوا فيها.
قب���ل أن يتحول العالم إلى قرية كونية صغيرة 
أو »رقمية« كان الفاس���د يتسبب في ضرر الدولة 
التي يظهر فيها فقط، أما اليوم فقد أصبحت هناك 
»عوملة الفس���اد« أي ان بعض عمليات الفساد التي 
حتصل في دولة ما يكون أفرادها في أكثر من مكان، 
وهناك عدة أمثلة على ذلك وقعت في اآلونة األخيرة، 
ال أجد نفعا لتسميتها بالتحديد، كون الذي يعنينا 

منها هو النموذج وليس الواقعة. 
وهذا يعني أيضا أننا لس���نا كما كنا في السابق 
نعتمد على نظام حماية املدن باألسوار، بحيث إذا 
أغلقنا سورنا على أنفسنا حققنا احلماية املرجوة، بل 
أصبحت املشكلة أوسع من ذلك بكثير، لذلك ظهرت 
منظمة الش���فافية الدولية، عام 1993، ثم بدأت بعد 
سنتن بإصدار تقرير عن الفساد، والشفافية، ولألسف 
فإن الدول العربي���ة دائما حتتل مراكز متأخرة في 
محاربة الفساد وفي الشفافية بشكل عام. إذ حتتل 
الدامنارك املرتبة األولى بن دول العالم ونسبة الفساد 
فيها ال تتجاوز 0.7، تلتها الس���ويد، ثم نيوزيالندا 
وسنغافورا وفنلندا وسويسرا وآيسلندا وهولندا 
واستراليا وكندا. وعلى الرغم من جهود هذه املنظمة 
إال ان دوره���ا ليس عالجي���ا، فهي أقرب الى طبيب 
االشعة الذي يصور املرض فقط.. وبالتالي فالعقوبات 
القانونية هي العالج األجنع. وقبلها طبعا العالج 
األخالقي.. وهذا عادة يفترض أن يؤخذ على جرعات 

تربوية للفرد منذ الصغر.
nasser@behbehani.info

م���ا ذك���ره د.عب���داهلل 
النفيس���ي عن حاجة دول 
التعاون اخلليجي  مجلس 
إلى تبني صيغة وحدوية 
أو كونفيدرالي���ة متكنه���ا 
ف���ي مواجهة  الوقوف  من 
التحديات األمنية في منطقة 
اخلليج العربي هو أمر بال 

شك مرغوب فيه، ففي اجلماعة تكمن القوة، فقد أدرك 
هذه احلقيقة كبار الساس���ة والزعماء وأقاموا كيانات 
موحدة كالواليات املتحدة األميركية واالحتاد السوفييتي 
السابق الذي لم يكتب له االستمرار الفتقاره لعوامل 
النجاح وأخيرا االحتاد األوروبي. والعكس صحيح ففي 
التشرذم يكمن الضعف وإن أول ما قام به البريطانيون 
والفرنسيون بعد هزمية الدولة العثمانية واألملان في 
احلرب العاملية األولى هو تفكيك العالم العربي الكبير إلى 
دول عديدة معنية كل واحدة منها مبصاحلها الوطنية، 
بل إن من أسباب سقوط الدولة اإلسالمية في األندلس 
بعد ثمانية قرون على نشأتها هو حتّولها إلى ممالك 
سياسية ضعيفة ومشتتة أخذت تتساقط بيد القوط 
الواحدة تلو األخرى وكان آخرها مملكة غرناطة. وما 
يساعد على قيام صيغة وحدوية بن دول مجلس التعاون 

اخلليجي وجود مقومات 
مشتركة بينها مثل اللغة 
والدين والعادات والتقاليد 
والتاريخ واجلغرافيا، وهي 
املقوم���ات التي ش���كلت 
األرضية األساسية إلقامة 
مجلس التعاون اخلليجي. 
لكن يبق���ى حتقيق تلك 
الصيغة الوحدوية أم���را مرتبطا بتحّول دميوقراطي 
يش���مل جميع دول مجلس التعاون اخلليجي وتوفر 
قناع���ة بجدوى هذه الوحدة عل���ى غرار تلك اجلدوى 
لدى دول االحتاد األوروبي التي لم تأت من فراغ ولكن 
بعد حتّوالت كبيرة تالش���ت معها الفوارق السياسية 
واالقتصادية واالجتماعية وجعلت من الشعوب األوروبية 

نسيجا واحدا.
نتمنى أن يأتي اليوم الذي تتحول فيه دول املجلس 
الى دول االحتاد اخلليج����ي وأن يكون حتقيق ذلك 
م����ن أولويات قادة دول املجل����س وان نرى خطوات 
ملموس����ة في ذلك االجتاه وعلى رأسها تفعيل قوة 
درع اجلزي����رة وإعادة بنائها وف����ق أحدث التقنيات 
العسكرية والتسليحية القادرة على صد أي عدوان 

خارجي على املنطقة.

منذ أيام ليست بالبعيدة، 
قام الصهاينة مبمارس���ة ما 
اعتادوا عليه من حرق وقتل 
وتصفي���ة وتش���ريد وهدم 
وس���لب بحق الفلسطينين 
أصحاب احلق واألرض، وفي 
هذه املرة رأينا العجب العجاب 
رأينا »حاميها حراميها« عندما 

قامت بعض العناصر من حركة حماس التي من املفترض 
أن تدافع عن الفلسطينين ألنها منهم وإليهم رأينا هذه 
العناصر تقوم باالعتداء على أصحاب هذه األرض الطيبة، 
وقاموا بطرد بعض العوائل الفلس���طينية من منازلهم، 
فالعيب كل العيب أن نرى هذا يحدث من هؤالء ممن يدعون 
أنهم يدافعون عن الفلسطينين، أقول لهؤالء ليس هناك 
أي مبرر لفعلتكم هذه وأقول لهم على ما ادعوه جتاه هذه 
الفعلة أن هذه املباني من أمالك الدولة، أقول لهم »حجتكم 
واهية«، كيف لكم القيام بطرد عائالت من منازلها وهي 
تعيش هناك منذ أكثر من خمس���ن عاما )واهلل احترنا 
من نلوم، إسرائيل أم حماس أم فتح أم.. أم... الخ؟(، هذا 
املوضوع يأخذنا إلى الغاصب احلقيقي وهو إسرائيل التي 
مارست جميع االنتهاكات في حق هذا الشعب األعزل هذا 
الغاصب منذ ظهوره في حياة الفلسطينين وهو يزداد 
قس���وة عاما بعد آخر، ففي العام 1948 أقام هذا الغاصب 
مذبحة دير ياسن التي راح ضحيتها عدد كبير من األفراد 
والعائالت، وكانت هذه املذبحة على مرأى ومس���مع من 
أبناء هذا الشعب، وقام هؤالء املجرمون بأبشع اجلرائم، 
حيث كانوا يتلذذون بذبح الفلس���طينين، وحتى يومنا 
هذا وهم يقومون بارتكاب ه���ذه اجلرائم ونحن كعرب 
لم نحرك س���اكنا ونحن كمنظمات فلسطينية لم نفعل 
شيئا سوى الشعارات التي تتردد كثيرا والتصريحات 
واملصاحلات والس���عي وراء االنقسامات داخل األراضي 
الفلس���طينية والدفاع عن احلركة أو التنظيم وجتاهل 
الدفاع ع���ن الوطن، حقا انها مأس���اة يعانيها أبناء هذا 
الش���عب فكيف لهم أن يتحملوا كل هذا الظلم؟ وأنا هنا 
أرفع صوتي إلى كل املنظمات الفلسطينية برفح ورام اهلل 
والقدس وغزة وأقول لهم )إن اهلل مبا تعملون خبير(، 
)إن اهلل ال يضيع أجر من أحسن عمال(، يجب أن تعلموا 
مب���ا يدور حولكم وتعلموا أن فلس���طن لها حق عليكم 
جميعا هناك أكثر من منظمة فلس���طينية هدفهم جميعا 

حترير وطنهم من املغتصب 
والكل يدعي أنه على حق 

وسيحرر فلسطن.
واآلن أصبح���ت معظم 
املنظم���ات تعت���دي على 
الفلسطينين، إن فلسطن 
يقوم اجليش اإلسرائيلي 
باغتصابها، وهذه املنظمات 
تفكر في احلكم وال أعلم ما الذي تبقى من الدولة ليتصارعوا 

على احلكم؟!
التعطش إلى الس���لطة مرض انتشر بن جميع هذه 
احلركات واملنظمات وإس���رائيل تزح���ف كل يوم داخل 
األراضي الفلسطينية وتقوم ببناء املستوطنات، ونحن 
هنا واالستيالء على منازل الفلسطينين مستمر وطرد 
ساكنيها واالستيالء على األراضي وتهديد األقصى وكلها 
انتهاكات صارخة حتدث يوميا، واملنظمات التي تنادي 
برفع احلصار عن غزة تفعل مثلما تفعل إسرائيل فلم تعد 
هناك مناطق تقوم عليها الدولة الفلسطينية، احلل الوحيد 

أن تتحد هذه املنظمات من أجل هذه األرض الطيبة.
ونهاية أقول لهم: الدفاع عن األراضي الفلس���طينية 
ليس مجرد ش���عارات دينية دائما نرددها دون أن نعمل 
به���ا وأقول لهم »الدين ب���ريء منكم براءة الذئب من دم 

ابن يعقوب«.
وأتوجه إليهم بنداء من كل طفل فلس���طيني.. من كل 
أم وأب.. من كل أخ وأخت نداء من كل الش���هداء اصحاب 
هذه الدماء التي راحت في الدفاع عن هذه األرض وألوذ 
بكل ضمير يبحث عن حق ه���ذا الوطن، دعونا نتلمس 
معكم طريق احلق والس���الم طري���ق العدل والدفاع عن 
األرض طريق احلرية والكرامة طريق الوحدة الوطنية 
حتت راية واحدة أال وهي راية احلق س���بحانه وتعالى، 
وختاما أدعوا اهلل أن يوفقكم في رؤية الطريق الصحيح 

وأقول ألبناء هذا الشعب:
قل ملن تكبر.. اهلل أكبر.
قل ملن عال.. اهلل أعلى.

قل ملن متلك.. قارون هلك.
قل ملن جتبر.. فرعون قد غرق.

وانظ���ر ي���ا أخي ماذا ان���ت فاعل فما الدني���ا إال لهو 
ولعب.

Alyera3_al7or@hotmail.com

سلطان إبراهيم الخلف

من التعاون الخليجي 
إلى االتحاد الخليجي

فكرة

م.هديل عيدان الخليفة

فلسطين ودفاع 
منظماتها

اليراع الحر


