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 مـــا الدور الـــذي لعبته 
التكنولوجيا فـــي تأجيج 
الناس  وشـــحن مشـــاعر 
لتثور بهذا الشكل؟ وهل مت 
استنســـاخ طريقة املواطن 
التونسي محمد البوعزيزي 
عبر شـــبكة االنترنت في 
شوارع عربية أخرى؟ وهل 

يحتاج الشـــارع العربي حلرق نفســـه كي يعبر عن 
رفضه أو حتى عن رأيه؟

  وهـــل ما حدث في تونس، ويحدث اآلن في مصر، 
هو تغيير أفريقي، أم عربي؟ وكيف ميكن أن يستفاد 

من هذه الدروس مستقبال؟
  الواضح من املشـــهد السياسي العربي، أن الكثير 
من األنظمة لم تطور نفسها، ولم تعمل حتديثا على 
مؤسســـات الدولة، بل ان بعضها اعتبر ان اي مظهر 
من مظاهر التكنولوجيا هي مشروع ثورة، لذلك فقد 
«جيشت» بعض البالد العربية حشودا من املوظفني 
حملاربة التكنولوجيا ومستخدميها بدال من االستفادة 

منها، وتسخيرها للتنمية العلمية.
  ومن املؤكد أن ثورة االتصاالت كانت عامال مساعدا 
في جناح ثورة الشعوب، وبذلك تكون مخاوف بعض 
األنظمة العربية في محلها، ليس ألن التقنيات املتطورة 
سيئة، بل ألن هناك ما تخشاه األنظمة في هذه التقنيات، 
وهي أن يتم استخدامها كوســـيلة سريعة االنتشار 
للتعبيـــر والتأثير، وصعبة االكتشـــاف أيضا، وهو 
ما أخرج األنظمة األمنية املتشـــددة عن طورها حني 
وجدت نفســـها عاجزة عن اللحاق بكل ما يكتب على 

الشبكة العنكبوتية.
  وقد لوحظ في الســـنوات األخيرة، تشكل سريع 
ملجموعات ليس بالضرورة أن يجمعهم حزب وال تنظيم، 
بل يكفي ان يلتقوا في اآلراء حتى يشكلوا «خلية» ـ 

إن صحت التسميةـ  يبثون 
آراءهم اجلادة والساخرة. 
انتشـــرت املدونات  كمـــا 
والتي كانـــت خطرا كبيرا 
يهدد األنظمة التي ال تؤمن 
باحلوار وال بالرأي اآلخر.

  وقد دخل أصحاب هذه 
املدونات في صراعات مع 
أنظمتهم، وتناقلت أخبارهم وكاالت األنباء العاملية.. 
وبعد ان كانت الصحف واملجالت حكرا على تراخيص 
حكومية، اصبح بإمكان اي شخص ان يفتح صحيفة او 
مجلة على االنترنت، حيث فضاء احلرية ميد أجنحته 
علـــى مداها. ولم تفلح محاوالت حجب هذه الصحف 
واملجالت بوجود ما يســـمى بـ «البروكسي»، والذي 

بإمكانه كسر هذا القفل االلكتروني بسهولة.
  وكانت الشعرة التي أثقلت حمل بعض البالد التي 
تخشى التكنولوجيا، هو موقع «الفيس بوك»، ثم موقع 
«تويتر». فقد تشـــكل مجتمع كامل بكامل عناصره، 
من رجال ونســـاء ومثقفني ومتعلمني وحتى جهالء 
ومتطفلني ومنهم األخيار ومنهم األشرار.. ومنهم من 
يعلن اسمه الصريح وآخر يتخفى وراء اسم مستعار، 
وهو ما يسمونه بعالم التنظيمات باالسم احلركي.. 
كل هذا لم تستطع بعض البالد أن حتتويه، فعاملته 
بشكل تعسفي، مما أعطى نتيجة عكسية متثلت في 

احتقان فانفجار.
  لذلك يفترض اليوم ببعض البالد العربية أن تعيد 
النظر في آلية تعاملها مع معطيات العصر، بدءا من 
اإلقرار بوجود نظام عاملي جديد ـ ســـواء اختلفنا او 
اتفقنا معهـ  وصوال الى زر الكمبيوتر.. واعادة النظر 
في التعامل مـــع التكنولوجيا يعني إعادة النظر في 

التعامل مع الشعوب.
  nasser@behbehani.info 

 رسالة من القلب وبعني 
احملب أوجهها إلى الرئيس 

مبارك أقول فيها:
  خدعـــوك فقالـــوا إنها 
اللصـــوص،  انتفاضـــة 
خدعوك فقالوا انهم عشرات 
ال تتجاوز املئات، خدعوك 
فقالوا ان املتظاهرين أتباع 

للجماعة احملظورة، خدعوك فقالوا إن أركان النظام 
متينة وان وزارة الداخلية حتكم قبضتها على الشارع 
املصري، خدعـــوك فقالوا إن التجاهل على طريقة 
«أذن من طني وأخرى من عجني» هي أفضل السبل 
إلجهاض الثورة الشعبية، خدعوك فقالوا إن ثالثة 
عقود من احلكم أدخلت األمة غرفة العناية املركزة 
وانهم فقط من ميتلكون حق نزع أجهزة اإلعاشة، 
خدعوك فقالوا إن األمة محصنة ضد ما يسمى بوباء 
تغيير النظام وإن مصر لن تكون يوما «تونس» وانك 
لست «بن علي». خدعوك فقالوا إن إقالة احلكومة 
أو قبول استقالتها وتعيني نائب للرئيس سيكون 

حال ناجعا وسيعيد الهدوء للشارع.
  واحلقيقة يا فخامـــة الرئيس ان غياب الرؤية، 
ضبابية السبل، الفقر، اجلهل، البطالة، القمع وتفشي 
األمراض االجتماعية واملطالبة بتوســـيع خيارات 
التغيير نحو مزيد مـــن احلرية والكرامة ورفض 
التسلط واالستبداد أبرز األسباب التي دفعت الشعب 

املصري الى اخلروج للشارع.
  اآلن واآلن فقـــط أدركت يا فخامة الرئيس مدى 
تزييف وكذب تقارير احلاشية فثورة الوعي وانتفاضة 
الكرامة قام بها شـــباب مثقف وطني شريف يحب 
مصر خـــرج مبئات اآلالف للشـــارع، بعث الروح 
في جســـد األمة اخلامل وجدد أوصالها بعد فترة 
سبات دامت ثالثة عقود، وان جتاهل مطالب الشباب 
ومظاهراتهم لم يئد الثـــورة ولكن ضاعفت أعداد 
املتظاهرين من اآلالف إلى مئات اآلالف، لعلك تابعت أن 

من يسرق وينهب ويدمر 
هـــم من رجـــاالت وزارة 
الداخلية وأشاوسها ممن 
زوروا إرادة األمة في كل 

انتخابات مرت علينا.
  لن أزايـــد عليك وأنت 
في موقف الضعيف، ولكن 
كمصري ساءه ما آلت إليه 
األمـــور أود أن أعرض عليك مخرجـــا من األزمة: 
اخرج اآلن وأعلن للمتظاهرين تخليك عن رئاسة 
احلزب الوطني الذي ال شـــرعية وال جماهيرية له 
إال بوجودك على رأســـه، حل مجلس الشعب الذي 
زيف إرادة الناس، عدم ترشـــحك ال أنت وال جنلك 
النتخابات الرئاســـة القادمة، تقدمي رموز الفساد 
حملاكمة عادلة، وتشـــكيل حكومة ائتالف وطنية 
جتمع أطياف الشرفاء من أبناء األمة، حينها فقط 
سيلتف املصريون حولك وستخرج من احلكم على 
صهوة جواد وسيعود املتظاهرون لبيوتهم وسيعم 
مصر األمن واألمان. صديقك من صدقك القول وتلك 
كلمـــات قلتها بعني احملب يا فخامة الرئيس ورمبا 
تكون هذه هي املرة األخيرة التي يخاطبك فيها أحد 

مستخدما عبارة «فخامة الرئيس»  !
  من أجمل ما قال الشاعر خليل مطران:

  كســـروا األقالم هل تكســـيرها مينع األيدي أن 
تنقش صخرا؟

  قطعوا األيدي هل تقطيعها مينع األقدام أن تركب 
بحرا؟

  حطموا األقدام هل حتطيمها مينع األعني أن تنظر 
شزرا؟

  أطفئـــوا األعني هل إطفاؤها مينـــع األنفاس أن 
تصعد زفرا؟

  أخمدوا األنفاس، هذا جهدكم وبه منجاتنا منكم 
…فشكرا 

  Osamadeyab@hotmail.com 

 د.ناصر بهبهاني

 ثورة اتصاالت 
  أم ثورة شعوب؟!

 نوافذ

 أسامة دياب

 بعين المحب
   يا فخامة الرئيس

 مالمح

 قبل أكثر من ٥٠ عاما جنح الضباط االحرار 
في قلب نظام احلكم، وكان ذلك االمر مناسبا 
في وقته فلمـــع جنم الرئيس الراحل جمال 
عبدالناصر وكذلك الرئيس انور الســـادات 
وقد خاض هذا النظام معارك عسكرية ضد 
اسرائيل وكبح جماح احالمها وتطلعاتها في 
احتالل مصر، وكان الشعب املصري فخورا 
بهذا النظام العسكري الذي عاش في أجواء 
سياسية دولية مناسبة في  ذلك الوقت، لكن 
اليوم اختلفت اخلارطة السياسية واالقتصادية 
العاملية ولم يعد ذلك املطلب ملحا، فالشعوب 
تتطلع الى الدميوقراطية وحكومات الوفاق 
الوطني، وفيما يخص اســـرائيل فقد انتهت 
مشاكلها مع مصر منذ توقيع اتفاقية كامب 

ديڤيد قبل ثالثني عاما.
  وما يدور في مصر اليوم هو صراع حقيقي 
بني السلطة الراغبة في مواصلة االستمرار في 
احلكم وشعب يريد تغيير احلكم بأي ثمن، 
فشباب مصر الذي لم يكن حاضرا في صراعات 
مصر القدمية ولم تدخل قلبه هيبة ورهبة 
االجهزة االمنية استطاع ان يشعل الشرارة 
االولى لهذه الثورة التي ساندتها وسائل االعالم 
اخلارجية والتصريحات الدولية التي ترمي 
الى االســـتجابة لرغبة الشعب في التغيير، 
اذ لم يعد النظام قادرا على تلبية متطلبات 
الشعب وفق خطط ومشاريع من شأنها تأمني 

فرص العيش الكرمي البناء مصر.
  واملشـــكلة القائمة في مصر حتى اآلن ان 
كال الطرفني «الشعب والسلطة» اليزاالن في 
حالة تنافـــر تام وواضح، وال توجد بينهما 
اي بوادر تفاهم حلل املشكلة القائمة فرسالة 
الشـــعب وصلت للســـلطة بأدق تفاصيلها 
والشعب اليزال مصرا على اسقاط السلطة 
التي طرحت مسؤوليها اجلدد والذين قوبلوا 
بالرفض من قبل الشعب، وفوق هذا كله يجب 
على الشـــعب املصـــري ادراك ان قوة مصر 
وامنها ليس مطلبا مصريا فقط بل هو مطلب 
عربي وعاملي الن مصر تعتبر ركنا سياسيا 
وعسكريا عمالقا في منطقة الشرق االوسط 
ومن املؤسف حقا ان نرى مصر بهذا املظهر 
ومن املؤســـف ان يكون احلل ناقصا وغير 
مرٍض الحد طرفي الصراع القائم ومن املؤسف 
ان تدخل قوى الشـــعب مرحلة التحول الى 
النضال السري في حالة غياب االتفاق ومن 
املؤسف ان تتسع الهوة بني الشعب وقوات 
األمن ومن املؤســـف ان تبقى حالة االصرار 
على املوقف من كال الطرفني ومن املؤســـف 
ان يوصف الوضـــع القائم بـ«املقفل» اي ان 
احدا ال يريد ان يتنازل عن موقفه ولكن الى 
متى او الى اين سينتهي املطاف مبصر التي 
فقدت ابناءها في هذه االضطرابات وستفقد 
اكثر ان لم حتل املشكلة القائمة واحلل يتمثل 
فـــي تنازل احد الطرفني لآلخر وال اعتقد ان 
يحدث هذا ما لم يكن هناك تدخل طرف عربي 
ثالث فـــي صنع الوفاق ولعل جامعة الدول 
العربية هي املنوطة بذلك، وختاما اسأل اهللا 
ان يحفـــظ مصر واهل مصر من كل الفنت ما 

ظهر منها وما بطن. 

 كفاية دموع ودماء في مصر
 

 مفرح النومس العنزي

 جوهر الحديث

 الثورة أو االنتفاضة هي نزع الشعوب للقيود التي أثقلت 
كاهلهم، واالنتقال إلى وضـــع يزيل تلك احلقبة برموزها، 
لألســـف الشـــديد ال يوجد لدينا في املنطقـــة منوذج جيد 
للثـــورة، وأغلب رموز الثورات العربية أثبت فشـــله بعد 

تولي املسؤولية.
  ومن هذا املنطلق، أشعر باحلزن مع انطالق كل ثورة في 
العالم العربي، ألن األوضاع بعدها أسوأ من قبلها، صحيح 
أن عناصر تكوين الثورة اختلف في عصرنا هذا عن احلقب 
املاضية لكن يبقى املضمون واحدا، فال دميوقراطية حقيقية 
وال اجتثاث للفساد املؤسسي. فلو بادر الشعب مبسؤولية 
وطلب إجراء إصالحات سياســـية واجتماعية واقتصادية 
وحافظ على كيان الوطن وهيكله ومؤسساته لكان الوضع 
مختلفا متاما. فالفساد في السلطة هو الفساد الذي بالشارع 
وكما قال ژ: كما تكونون يولى عليكم. فال يصلح احلاكم 
إال إذا صلح شعبه، فمن الذي يدير الفساد في وزارات الدولة 
ومؤسساتها والقطاع اخلاص وجميع املصالح، أليسوا أفرادا 

من الشعب أم السلطة وأذرعها؟!
  ال يفهم من كالمي تبرير فساد احلكام ولكن ال يظن الشعب 
أننا في مجتمعات مالئكية وليقف اجلميع عند مسؤولياته 

احلقيقية ويضع استقرار البالد وأمنها أمام عينيه.
  أقسم باهللا العظيم لقد أحزن قلبي، وأدمع عيني ما جرى 
في أرض الكنانة، فلســـت هنا بصـــدد الدفاع عن احلكومة 
املصرية، ولكنني أحتسر على الدولة التي قال عنها املولى 
عز وجل (ادخلوا مصر إن شاء اهللا آمنني) فمصر العزيزة 
مـــع هذه الظروف فقدت أهم ما مييزها عن ســـائر البلدان 
واألمم وهـــو أمنها، فال برادعي ڤيينا القابع خارج أم الدنيا 
طوال عمره يهمه حال مصـــر وال اإلخوان يفرحهم صالح 

حالها، فاهللا اهللا في مصر يا أبناء مصر.
  fahadalazemi@hotmail.com 

 نسأله سبحانه املزيد من البركة لوطننا العزيز، ونبارك 
ملواطنينا االعزاء مرور ٥ أعوام لذكرى تولي صاحب السمو 
األمير الشـــيخ صباح االحمد، مسند احلكم أطال اهللا عمره 
وانعمنـــا مبزيد من الرخاء واالســـتقرار، وبالشـــكر تدوم 

النعم.
  كثير منا من يتحدث عن مشاعره اجلياشة باحلب جتاه 
سمو األمير، ولكن مصداقية هذا احلبـ  والسيما من املسؤولني 
الكبار ونواب األمة ـ ينبغـــي ان تترجم الى واقع ملموس 
يعبر عن توجيهات وطموحات سموه في الوحدة الوطنية 
والعمل على اعادة الكويت كمركز مالي مهم، وتنفيذ اخلطة 
التنموية بخطواتها املتفق عليها، والســـمع والطاعة له في 
احترام الدستور والقوانني التي حتفظ النظام العام وتكرس 
العدالة واملساواة وتكافؤ الفرص، ودون ذلك فيبقى الكالم 

مجرد تهريج مأخوذ خيره!
< < <  

  يبدو أن «عربانة خضار» البوعزيزي آلة جبارة تكتسح 
في طريقها مزيدا من األنظمة العربية احلاكمة بعد تونس 
وفرار حاكمها زين الهاربني بن علي! ويعز علينا من وقف 
بجانبنا طيلة نهضتنا الكويتية من الشعب املصري، ومن 
بداية االحتالل الصدامي الى التحرير بقيادة الرئيس حسني 
مبارك ان تعيش مصر هذه االزمة، ولكن الشـــعب املصري 
الذي حتمل الكثير من التضحيات في سبيل االمة فكان يدافع 
عن القضية الفلسطينية قلب االمتني العربية واالسالمية، 
وهو مســـتعد للتضحية أكثر، وهذا الشعب اجنبت امهاته 
جهابذة املفكرين والعلماء واألدباء واملبدعني حتى جتد ان 

املصري هو على رأس قائمة كل فن وكل عمل.
  حرام هذا الشـــعب ان متارس عليه وسائل حتجمه الى 
شعب يوازي ادنى شعب من حيث املستويات املختلفة في 
املعيشة واالبداع! اليوم الرئيس حسني مبارك يعني رئيس 
مخابراته عمر سليمان نائبا للرئيس! والسؤال هل عدم الثقة 
بالشعب املصري وراء هذا التأخير الطويل (٣٠ سنة) لفراغ 

منصب نائب الرئيس طيلة هذه املدة من رئاسة مبارك؟!
  ثم ان عمر سليمان نائب الرئيس املعني والذي كان رئيس 
املخابرات ومعـــروف بأنه عني وآذان الرئيس مبارك، ويده 
الطولى في ترتيب ملفات العالقات واملفاوضات واملقايضات 
بني االطراف الدولية االميركية واالسرائيلية والفلسطينية 
وغيرها.. ملاذا لم يســـعى إلى إخبار الرئيس املصري بكل 
شيء حول امللف الداخلي األقرب والسهل، وتبصيره بحقيقة 
آالم وآمال الشـــعب املصري، وهواجسه من مستقبل نظام 
حكم مصر املجهول اال من الكالم الذي ميهد لتوريث احلكم 

اجلمهوري!
  ألم يعلم من جتارب التاريخ ان الشعب قد يصبر ولكن 
صبره الى انفجار يوما ما، ألم يقرأ التاريخ القريب والبعيد 
لقصص الشعب عندما يغضب! مشكلة الرئيس حسني مبارك 
فـــي مثل هذه البطانة التي تريد ان متدح وتبهرج الصورة 
امام «الريـــس» وال تريد ان تخرب مزاجه ببعض التقارير 
الصادقة الصريحـــة ولكنه تدليس أدى الى ان خرب عليه 

البيت من أساسه!
  a.alsalleh@yahoo.com 
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 عبدالهادي الصالح

 مبروك صباح الكويت إلى عمل 
والمخابرات المصرية ال تْصدق الريس!
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