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 في ظـــل عـــدم وجود 
اتفاق دولي جماعي حول 
مفهوم االرهاب، تبقى كل 
االحتماالت مفتوحة على 
أفعال كثيرة تندرج حتت 
مفهوم هذا املصطلح املتعدد 

الوجوه.
  واذا كان ثمـــة مفهوم 

متعارف عليه تقليديا في موضوع االرهاب، والذي 
يتجسد في األحزمة الناسفة التي تنفجر في األبرياء، 
والتي نشطت كثيرا في العراق منذ عام ٢٠٠٣ وحتى 
اليوم، ومـــا يحدث أيضا من تفجيـــرات للطائرات 
املدنية واملطارات، فـــإن هناك أعماال مازالت تبحث 
عمن يصنفها حتت طائلة اإلرهاب، وخصوصا إرهاب 
الفرد في بعض دول العالم الثالث، ثم إرهاب الفتنة 
الذي ينشط تارة عن طريق املتفجرات، وتارة عبر 

محاولة اقصاء اآلخر بشتى الطرق.
  هذه األخيرة ميكن أن تندرج حتت قائمة األمناط 
غير التقليدية لالرهاب، وهناك عدة أشكال مطروحة 
منها، فهناك ما يســـمونه «إرهـــاب الدول»، وهو ما 
متارسه دول كبرى ضد شعوب دول أضعف منها، 
حيث أدت احلرب على اإلرهاب إلى حدوث انتهاكات 
جسيمة حلقوق اإلنســـان، وبالتالي أدت إلى إقامة 
حجم متعاظم من الدعاوى القضائية املرتبطة بحقوق 
اإلنسان. وينظم عادة القانون الدولي اإلنساني عمليات 
مكافحة اإلرهاب إذا اتخذت شـــكل النزاع املســـلح، 
وذلك فيما يتعلق بقواعد ممارسة األعمال العدائية، 

واحلماية الواجب توفيرها للموقوفني». 
   وهناك أيضا اليوم ما ميكن أن نسميه إرهاب الفتنة، 
وهو أخطر أنواع االرهاب غير التقليدي. ويتمثل هذا 
النوع من اإلرهاب في شكلني، األول هو إثارة النزعات 
الدينية بتفرعاتها الطائفية واملذهبية، ثم إثارة الفتنة 

بني التركيبة البشرية التي 
يتكون منها املجتمع، فمثال 
يقوم بعـــض املتطرفني 
اليوم من مختلف األديان 
بفتح أخاديد في اجلدران 
الروحية، وميألونها بنار 
الفتنة بني األديان ويتدرج 
هذا النوع من اإلرهاب حتى 
يتحول إلى قنبلة بشـــرية تنفجـــر في أي حلظة، 
وهو ما شاهدناه في تفجير كنيسة «القديسني» في 
اإلســـكندرية، وهو ما شاهدناه أيضا قبل فترة في 

كنائس ومجالس عزاء مت تفجيرها في بغداد.
  وهو النوع نفسه الذي حصل في باكستان والعراق 
مـــن تفجير مذهبي. ونقول انه ارهاب غير تقليدي 
كونه مركزا على طائفة معينة وليس عاما، أي ليس 
تفجيرا عشوائيا في ساحة عامة وفي األسواق التي 
تضم شرائح مختلفة. وهناك فرق في التصدي للنوعني 
من االرهاب، فاالرهاب التقليدي هو ما تتم مكافحته 
غالبا بعد وقوعه، أمـــا االرهاب غير التقليدي فهو 
مـــا ميكن معاجلته قبل وقوعه، واملعاجلة هنا على 
صعوبتها تبدو غير مستحيلة، والسبب أن مصدر 
اإلرهاب غيـــر التقليدي معروف ومحدد، وغالبا ما 
ينشأ من التطرف الذي يزرعه متشددون في عقول 
الناشئة من األجيال. وهذا ميكن أن يعالج من خالل 
األســـرة أوال والتي من املفترض بها أن تزرع بذرة 
التســـامح في عقلية أبنائها حتى إذا ما كبروا جاء 
دور وســـائل التربية والتعليـــم واإلعالم، فال جتد 
صعوبـــة في خلق عقلية تؤمـــن وتقبل بالتعددية 
وتلقي وجهة نظر اآلخر باحلوار.. وهذا هو «كأس 
املاء» الذي يصب على اول اشـــتعال الفتيل في أي 

فتنة مستقبلية محتملة.
 nasser@behbehani.info  

 قرأت كثيـــرا عن معركة 
اجلمل التي حدثت في عهد 
اإلمام علي ے، وعرفت بهذا 
االسم ألن أم املؤمنني عائشة 
-  رضي اهللا عنها - كانت 
تركب جمال في هذه املعركة، 
لكنني لم اتخيل انني سأرى 
«معركة جمـــل» أخرى في 

العصر احلديث الذي اعتقد ان كثيرا من شباب العرب لم 
ير جمال قط، لكن ما حدث في ميدان التحرير قبل بضعة 

أيام أعاد الى ذهني اخبار تلك املعركة «اجلملية»!
  رأيت – كغيري – فرســـانا ميتطون صهوات بعض 
اجليـــاد وآخرين ميتطون ظهور اجلمال وهم يحملون 
«بلطات» وسيوفا وخناجر ويهجمون بعنف على اعدائهم 
الذين ال يحملون أي نوع من السالح النهم لم يكونوا 
يتوقعون ان يعود بهم الزمن الى عصر صدر اإلسالم 

وتفرض عليهم معركة غير متكافئة ومفاجئة ايضا.
  منظر هؤالء الفرســـان كان مخجال للنظام املصري 
وقادحا في شرعيته ودليال على تخبط من أمر بذلك أو 
رضي به، كما كان سببا مهما من أسباب مواقف بعض 
دول أوروبا وأميركا التي حتولت من الصمت الى حتميل 

النظام املسؤولية الكاملة عما حدث.
  صحيـــح ان احلكومة املصرية نفـــت عالقتها بهذه 
املعركة، وصحيح انها اعلنت عن اصالحات كثيرة، لكن 
كل تلك الوعود أو االصالحات لم جتد من يصغي اليها 

او يثق مبن وعد بها.
  الشـــيء املؤسف في عاملنا العربي ان االصالحات ال 
تأتي اال متأخرة، وبعد ضغوط كبيرة، وبعد خراب ال 

حدود له.
  الرئيس التونسي لم يستطع ان يفهم شعبه اال بعد 
اكثر من عشرين عاما، وكأن حاجات الشعوب حتتاج 
الى كل هذا الوقت لكي تكون مفهومة، واملؤكد ان فهمه 
لتلك احلاجات لم يأت اال بعد ان اقترب املتظاهرون من 
قصره! وعد ثم وعد ولكن دون جدوى ألن وعوده جاءت 
متأخرة فلم يثق بها احد، ولو ان اهللا َمنَّ عليه بالفهم 
قبل تلك األحداث ملا حصل في تونس ما حصل، وألراح 
نفسه واراح شعبه لكنه لم يفعل فكانت تلك النهاية.

  احلكومة املصرية فعلت الشيء نفسه فبعد ان ثار 
شباب مصر وخسرت البالد كثيرا من ثرواتها، كما خسرت 
كثيرا من ابنائها – وهم اغلى من كل شيء – بدأت الوعود 

تتوالى، فهناك وعد باحترام 
احكام القضـــاء في قضايا 
تزوير االنتخابات، ولو ان 
حكومة مصر احترمت تلك 
االحكام فـــي وقتها لوفرت 
الكثير من املشاكل، لكنها لم 
تفعل عامدة فاهانت قضاءها 

وفقدت احترام شعبها.
  ووعدت – ايضا – بحذف بعض املواد املتعلقة بالترشح 
للرئاســـة، ومعروف ان هذه املواد فصلت بدقة لكي ال 
يفوز بتلك االنتخابات اال الرئيس أو من يريده، ومعروف 
كيـــف ان كل األحزاب – عدا حزب الدولة – عارض تلك 
املواد لكن ال سميع وال مجيب، وفجأة وفي هذه الظروف 
تذكـــرت القيادة املصرية ان هذه املواد يجب ان تزول، 

ولكن هذه االرادة جاءت متأخرة ال فائدة منها.
  وعود أخرى كلها جيدة ومهمة ولكنها جاءت في غير 
وقتها، ولو ان القيادة عرفت مطالب الشعب واحتياجاته 
مبكرا – وهي تعرف – ملا حصل ما حصل، لكنه الكبرياء 
واجلهل. املســـؤولون العرب – غالبا – يعرفون انهم ال 
يقدمون اصالحات حقيقية، فمثال رئيس وزراء األردن 
املكلف معروف البخيت وعد الشعب االردني باصالحات 
حقيقية وشاملة وكأنه يعترف بان كل االصالحات السابقة 
التـــي وعدت احلكومات بها كانـــت مجرد كالم ال قيمة 
له! كما وعد مبحاكمة املفسدين منذ عام ٢٠٠٥م وحتى 
اآلن، والعجيب انهم يعرفون حجم الفساد ويسكتون 
عنه، فاذا ادركهـــم الغرق وعدوا باالصالحات، واعطاء 

احلريات، ومحاكمة املفسدين.
  كم كنت امتنى ان تدرك القيادات العربية ان الشعوب 
بحاجة الى اصالحات كثيرة، وان حجم الفساد في بالدهم 
كبير، وان مصلحتهم ومصلحة شعوبهم ان يقدموا لها 

كل ما حتتاجه وهو حق لها، وذلك قبل فوت األوان.
  بعـــض القيادات ظنت ان االعتمـــاد على االميركان 
او سواهم سيضمن لهم االستمرار مهما فعلوا، ومهما 
ظلموا، لكنهم تناسوا ان كل دولة تبحث عن مصاحلها، 
وانها ال تقيم وزنا إال ملصاحلها، فاالميركان تخلوا عن 
الرئيس املصري وكذلك مجموعة من دول اوروبا النهم 

عرفوا ان مصاحلهم القادمة مع سواه.
  ليت حكام العرب يكونون جزءا من شـــعوبهم لكي 
يضمنوا حياة كرمية لهم ولشعوبهم، وليتهم يدركون 

ذلك قبل فوات ألوان. 

 د. ناصر بهبهاني

 عالج الفتنة بكأس الماء!

 نوافذ

 د.محمد علي الهرفي

 معركة الجمل المصرية!

 وجهة نظر

 نعم مصر عظيمة في كل شـــيء، هذه 
اجلملة ذكرها أحـــد اإلخوة املصريني في 
سياق مناقشته مع أحد األشخاص الذين ال 
يعرفون من هي مصر، وأضاف في حديثه 
تدليال على تلك العبـــارة أن هناك أفضل 
العلماء من املصريني وأفضل الفنانني من 
الدعـــاة من املصريني،  املصريني وأفضل 
ومن حصـــل على جائزة نوبل من العرب 
مصريون، فمصر بالفعل والدة للعظماء 
وعظيمة في التناقضات وهذا سر عظمتها 

وجمالها.
  وإسقاطا للكالم السابق على ما يجري 
اآلن في مصر جتد أن التعامل من الشعب 
املصري والقيادة املصرية كله يدل على تلك 
العظمة التي ميتاز بها أهل مصر ويدل على 
املستوى احلضاري الرفيع لتلك األمة وان 

شابها ما شابها من جتاوزات.
  ولو جردنا ومحصنا مواقف كل طرف 
علـــى حدة لوجدنـــا أن كل أطراف األزمة 
املصرية تصرفوا مبسؤولية يفتقدها الكثير 
من الشـــعوب والقادة العـــرب، فالرئيس 
املصري لم يستسلم للفوضى ولم يهرب 
وينج بنفسه تاركا الطوفان يلتهم من خلفه 
بل وقف في وجه األمواج العاتية وجتاوب 
مع أطراف األزمة وتفاعل مع األحداث وصمد 
أمام الضغوط اخلارجية التي ال تريد ما فيه 
صالح مصر في الغالب وجعل مصلحة البالد 
نصب عينيه وأثبت أنه بطل وزعيم لشعب 
عظيم، أما نائب الرئيس عمر سليمان فقد 
أثبت للجميع كفاءته ووطنيته من خالل 
قيادته تلك اإلصالحات والقيام مبسؤولية 
تقريب وجهات النظر وتصميمه على احلفاظ 
على الدستورية والشرعية في كل احللول 
املطروحة حلل األزمة وتفاعله الال محدود 
مع الشباب املصري الذي هو صاحب تلك 

الثورة.
  أما أحزاب املعارضة القدمية واجلديدة 
منها فقد قامت مبسؤولية كبح جماح تلك 
االحتقانات وقامت ببلورة مطالب الشباب 
الذيـــن وجدوا صعوبة فـــي إظهار قيادة 
تفاوضية لهم حتدد مطالبهم ويتوحدون 
خلفها فاستطاعت أحزاب املعارضة وجلنة 
احلكماء التي شكلت على أثر األزمة بلورة 
تلك املطالب بأمانة ناســـبني تلك الثورة 
للشباب ولم يركبوا املوجة لتحقيق مطالب 
حزبية لهم. هؤالء هم أطراف تلك األزمة، 
وكلهم وضعوا مصر أمام أعينهم وحتملوا 

مسؤولياتهم بوعي كامل.
  مصر استوعبت ذلك الڤيروس االيجابي 
ولم تستطع أي قوة خارجية أن تؤثر في 
املشهد املصري واخلوف كل اخلوف على 
األنظمة التي ال تستطيع أن تستوعب ذلك 
الڤيروس االيجابي وشعوبها ال تستطيع 

االستيعاب.
< < <  

  وزير التجارة احملترم هدد الشـــركات 
بالبورصة التي لم تلتزم بقوانني التداول 
باإلحالة إلى النيابة حلفظ حقوق املساهمني 
فيها والكالم هذا منذ أن تسلم الوزارة ولم 
تتم إحالة أي شـــخص إلى اآلن.. إلى هذه 
الدرجة البورصة نظيفة وما فيها شركات 

وهمية؟! أو ان الوزير ما عنده خبر!
 fahadalazemi@hotmail.com  

 مصر عظيمة في كل شيء

 فهد سالم العازمي

 طرطشة 

 كل التمنيات الطيبة لســـمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد حفظه 
اهللا تعالى بعد مرور خمس ســـنوات لنيل ســـموه ثقة صاحب السمو 

األمير وثقة الشعب الكويتي حلمل هذه األمانة الوطنية.
< < <  

  خوفك من مديح النواب لوزير الداخلية القدمي اجلديد الشيخ احمد 
احلمود، فهـــل يصمد هذا املديح مع صرامة الوزير في تطبيق القانون 
على اجلميع ومنع جتاوزات بعض النواب لتمرير واســـطاتهم الباطلة 

فينقلب احلال الى احتقان وتأزم واستجواب؟!
  لكن ينبغي ان يقال وبشفافية ان الشيخ احلمود ـ ومع كل متنياتنا 
له بالتوفيق ـ ال يحمل عصا موسى گ وال معجزة عيسى گ وإمنا 
فقـــط خبرته وجهده، لكن جناحه كوزيـــر للداخلية يكمن عبر تناغم 
مجموعة من املؤثرات املهمة التي تتدخل في الوضع األمني للبالد على 
املســـتوى العام والبعيد املدى، ورغـــم ان الكويت ـ بحمد اهللا تعالى ـ 
تختلف اختالفا شاســـعا عن ظروف تونـــس ومصر واليمن واألردن.. 
إلخ، إال انه من الواجب قراءة هذه األحداث جيدا، ألن شـــيئا من الضيق 
واالحتقان وقليال من القهر قد يشكل بذورا حتت األرض وألغاما مؤجلة 

ولو عبر أجيال قادمة (ال سمح اهللا تعالى)!
  ولذلك فإن ثقافة املجتمع بنيل احلقوق عبر الواسطات والتجاوزات 
وصـــراخ النواب يجب ان تتغير، واملناهج التربوية في التعليم والتي 
حتتوي علـــى الكراهية والعصبية وتكفير اآلخريـــن يجب ان تلغى، 
والبرامج اإلعالمية الرسمية ينبغي ان تفسح مزيدا من احلوار الصريح 
مع الرأي اآلخر، وان يكون هناك ثقافة حسن االستهالك وتنمية ثقافة 
االدخار واالبتعاد عن أسباب العوز املالي املفضي الى السرقة وانتهاك 
األمـــوال العامة واخلاصـــة وأن تعمل اجلهات احلكوميـــة على تكافؤ 
الفرص في املكتسبات الفردية واملؤسساتية بني أطياف النسيج الكويتي 
فاملســـاواة والعدالة دعامتـــان من دعامات األمـــن والطمأنينة، كما ان 
منهجيـــة نزع االعترافات األمنية من املتهمني عبر التعذيب اجلســـدي 
يجب ان تستبدل بوســـائل أخرى فيها من الذكاء والفطنة مع التوسع 
في الوســـائل التكنولوجية احلديثة، وأن يصدق املسؤولون والنواب 
في قول احلق واالســـتماع له بال فظاظة في مستوى اخللق وبعيدا عن 
االنتقائية الفئوية، هذه التي أسكتت النواب يوم ان صرحت احلكومة 
في احلقبة السابقة بأنها تتعامل مع املتهمني بالفلقة! فسكتوا فاستمرأت 

اجلهة األمنية مشوار التعذيب! 
  خالصة األمر انه من املعيب ان نحّمل وزير الداخلية تبعات وإرث كل 
السياسات املعوجة التي تساهم من قريب أو بعيد في بناء بؤر اجلرمية. 
نعم إن ذلك ال يعني ان تتراخى أجهزة الداخلية في القيام مبسؤولياتها 
املباشرة، لكن املطلوب النظرة البعيدة واالستراتيجية العامة، فالقوم 

يحصدون اليوم ما زرعوا باألمس!
  وشـــكرا لوزير الداخلية السابق الشـــيخ جابر اخلالد على تكريس 

مسؤولية وثقافة االستقالة.
 a.alsalleh@yahoo.com  

 ال أدري لم الشـــعوب العربية هـــي التي تعاني أكثر من غيرها؟ هل 
هـــو ابتالء من اهللا عز وجل؟ اللهم ال اعتراض، ولكنها ملحوظة، كمية 
الهموم التي تعانيها الشعوب العربية واملعاناة الكبيرة التي متر فيها، 
فكل الدول العربية دون متييز متر بظروف ســـيئة للغاية ســـواء من 
النواحي االجتماعية أو االقتصادية أو السياسية، فقدت مع الوقت في 
كل ما مرت به الشعور بالفرحة أو اإلحساس بالسعادة ولم يعد هناك ما 
يدخل البهجة في النفس، فهل هذا قلة إميان؟ ال أعتقد، فالوازع الديني 
لدى املواطن العربي عال جدا وهللا احلمد، والصحوة الدينية التي حدثت 
في السنوات األخيرة دليل خير ومدعاة للفخر والبهجة، إذا ماذا يحدث 

ولم هذه النظرة التشاؤمية لدى غالبية العرب؟
  اليوم، ومع الثورات التي حدثت في بعض الدول العربية وانتفاضات 
الغضب إجابة عما تســـاءلت عنه، ان بعض األنظمة هي السبب أو أحد 
األســـباب، أعطي داللة قاطعة ان التحرر من االستعمار قابله استعمار 

آخر وبزي آخر، جعل املواطن العربي يعاني فتراه مهموما وحزينا.
  ولكن ما أسباب هموم املواطن اخلليجي مثال؟ وهو وهللا احلمد رزقه 
اهللا مبـــال وأنظمة رائعة وإن قال البعض انه أيضا يعاني من أنظمته 
فأرد عليه بأنه ال شـــيء كامال ولكنها أنظمة ال يحس الفرد منا بقيمتها 
إال حني يقارنها مع األنظمة األخرى. لطاملا صرحت بأن امللكية أو اإلمارة 
أفضل بكثير من اجلمهوريات مهما كانت لها من سلبيات تظل ايجابياتها 

أكثر ولنا في التاريخ عظة.
  أعطـــى اهللا الدول العربية العديد من اخليـــرات رمبا تفوق ما لدى 

البعض من الغرب.. لكنه سوء اإلدارة وسوء االستغالل.
  يعيب البعض على شـــبابنا االتكالية والرغبة في الترف ناسني أن 
املثل األكبر في االختراعات وهي أميركا أعطت الشـــباب حريات كبيرة 
في كل شيء وتابعته وساندته وعدلت من مساراته فأنتج وأعطى بلده 
الشـــيء الكثير وإن رفضنا التعميم فـــي كل ما أقول فال عيب أن يأخذ 
الشـــاب حقه من احلرية وإمتاع النفس ألنه سيشبع ويعقل وفي هذه 

احلال ال ينتج عنه الكبت وما يسمى باملراهقة املتأخرة.
  الشباب العربي من الشباب الذي يعتمد عليه وهذا ما أظهرته احملن 
واألزمات ومثال ما أقول الشباب الكويتي إبان االحتالل العراقي والشباب 

املصري الرافض للذل في الوقت احلالي.
  التمتـــع مبباهج احليـــاة دليل على احلياة ولكـــن دون خروج عن 
الديـــن أو األخالقيات أو العادات، وكل شـــيء مبيزان يكون ناجحا وذا 
مـــردود ايجابي، ولنعمل من الداخل على إزاحة كميات الهموم الالحقة 
بنا لنبدأ من األسرة ثم املجتمع ثم البلد ثم األمة حتى ال نكون صورة 
كئيبة معتمة عن حالة عربية مظهرها االعتراض والشـــكوى والتذمر 
والعصبية. لنفرح وندع اآلخرين يفرحون معنا مع احترام قانون البالد 
وحريات الغير. لنبدأ بإصالح الذات قبل أن نطالب اآلخرين باإلصالح، 
لنعط قبل أن نفكر باألخذ، ولنعط الشـــباب الثقة فهم أهل لها، ولنمح 
بالتفاؤل الذي نادى به رســـولنا الكرمي صلوات اهللا عليه وسالمه كل 

أثر للصورة الكئيبة للعربي.
 kalematnet@hotmail.com  
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