
 االثنين
  ١٤  فبراير ٢٠١١ 

 23 
 آراء راء راء  آراء راء راء  آراء 

 الثورة كمصطلح سياسي 
يعني اخلروج من الوضع الراهن 
سواء إلى األفضل أو إلى األسوأ، 
وما حصل في مصر هو ثورة 
شـــعبية رأت من األفضل أن 
تخرج النظام (الســـابق) من 
سدة احلكم إلى مرحلة تاريخية 
جديدة في مصر، مرحلة دقيقة 

وحساسة في احلياة السياسية في 
مصر بشكل خاص وأيضا الوطن العربي بشكل عام.

  قراءة سريعة في تاريخ الثورات خاصة في دول العالم 
الثالث تشير إلى ان أكثر الثورات ينتهي بها املطاف إلى 
ديكتاتورية عسكرية جتثم وتبخر احالم الثائرين في التغير 
اجلذري والشامل في أوجه احلياة سواء كانت سياسية، 
أو اقتصادية، أو اجتماعية أو حتى ثقافية. السؤال الذي 

يطرح نفسه في ثورة ٢٥ يناير، ماذا بعد التنحي؟
  الوقت مازال مبكرا جـــدا للحكم، لكن نتمنى أن ميهد 
املجلس األعلى للقوات املسلحة في مصر الطريق لاللتزامات 
التي وعد بها، ومنها صياغة دستور جديد، إلغاء قانون 
الطوارئ، وإجراء انتخابات حرة بعد فترة امتنى اال تكون 
طويلة، كما ادعو اخواني من الشعب املصري الى االلتزام 
بالهدوء وانتهاج احلكمة في التعامل مع االوضاع احلساسة 
التي متر بها مصر العروبة. وضع يتطلب متاسك املصريني 

للخروج من عنق الزجاجة.
  أما بالنســـبة لألبعاد اإلقليمية والدولية فستتعرض 
مصر لضغوطات على جميع األصعدة للتأثير على شكل 
ومضمون الدستور اجلديد، وأيضا على األشخاص الذين 
سيتولون السلطة، وتأمني مصاحلهم واحترام االتفاقيات 
املبرمـــة. أحيي اجليش املصري العربـــي األصيل حيال 
موقفه احليـــادي واملنضبط من هذه الثورة الشـــعبية، 
فلم يطلـــق رصاصة واحدة، بل عمل اجليش على تهدئة 
األمـــور وجتنيب مصر دوامة العنـــف، وحتية للرئيس 
محمد حسني مبارك ملوقفه حيال ما حصل والذي ضرب 
أروع مثال على حبه لشعبه وتنحيه عن الرئاسة واضعا 
مصلحة مصر فوق كل اعتبار، وسيذكر التاريخ أهمية ما 

قام به الرئيس السابق.
  ان تأثير ما حصل في مصر سوف تكون له ارتداداته 
على العديد من األنظمة العربية وغيرها في املنطقة، خاصة 
األنظمة القمعية واألحادية والسلطوية سيأتيها الطوفان 

ورياح التغيير الشـــامل، كما 
سيكون التأثير النسبي أيضا 
على األنظمة املستقرة بشكل 
أو بآخر وعليها ان تغير نهجها 
وأسلوب تعاطيها السياسي 
والتأقلم مع املعطيات اجلديدة 
لهذا التغيير في منطقة الشرق 
األوسط وعليها االستفادة من 
دروس هذه الثورات وتفعيل 
العمل املؤسســـي وتطبيق ســـيادة القانون قوال وفعال 
وتأصيل العدالة مبفهومها الشامل وإنهاء الفجوة الطبقية 
والعمل على استقرار الطبقة الوسطى ودعمها والتي تعتبر 
صمام أمان ألي نظام سياســـي، كما أن مكافحة الفســـاد 
والرشوة والبطالة مهمة جدا للثقة واالستقرار. ستكون 
األيام القادمة حبلى باملفاجآت والتغييرات على األصعدة 

كافة في الشرق األوسط.
  وأدعو االخوان املصريني إلى احترام الرئيس السابق 
محمد حسني مبارك، ألنه ابن مصر، وعدم جتريحه ويجب 
أال ُينسى ما قدمه ملصر ومعاملته كأب، فبكل تأكيد لوال 
حكمتـــه وتعاطيه احلكيم مع مطالب الشـــعب املصري 
لدخلت مصر في وضع ال حتسد عليه، ونحن في الكويت 
لن ننسى دور الرئيس مبارك ودور مصر وشعبها العظيم 
في حترير الكويت من براثن االحتالل العراقي، فلكم منا 

ككويتيني كل االحترام والوفاء. 
  وأدعو إخوانـــي املصريني إلى االبتعـــاد عن تصفية 
احلسابات واالنتقام والتركيز على مستقبل مصر وحتقيق 
مطالبهم، واذكرهم بأن املؤامـــرات كانت والتزال حتيط 
مبصر من الداخل واخلارج وااليام بيننا هي التي سوف 
تكون كفيلة بإثبات ما اقول، فعلى اجلميع التركيز على 
استعادة االمن واالمان والتكاتف للوصول إلى بر االمان، 
واستعادة دور مصر القيادى على املستوى العربي واالقليمي 
والدولي.. كما كنا نتمنى أن يكون تسلم احلكم بالطريقة 
التي نص عليها الدســـتور والتى ضمنها املجلس األعلى 
للقوات املســـلحة املصري في البيان رقم ٢، بحيث يكون 
هذا االنتقال السلمي تأصيال للنهج الدميوقراطي ويكون 
مثاال مخلدا في التاريخ املصري، ودرسا في أصول التعاطي 
مع تداول الســـلطة بشكل حضاري.. لكن نقول قدر اهللا 

وما شاء فعل، ورحم اهللا شهداء مصر.
  almuzayenfaisal@yahoo.com 

 فيصل حمد إبراهيم المزين

 الثورة المصرية
   ماذا بعد التنحي؟

 كلمة صدق

 احلب كالقنبلة الذرية حجمها 
صغير، وفعلها كبير، سيسأل 
سائل كيف تشبه احلب بالشر؟ 
احلـــب إن احتويته واحتواك 
رفعك ملنزلة املالئكة، وإن خرجت 
من محتواه ونزعته من قلبك 
نفاك وأحلقك بالشياطني، لذلك 
يقاس صالح اإلنسان مبقدار ما 

يحتوي قلبه من احلب «حب ألخيك 
ما حتبه لنفسك». فمثلما له مقادير، له تعاريف «حب اهللا، 
حب الوطن، حب الوالديـــن...»، فامللحد فاقد حلب اهللا، 
واخلائن فاقد حلب وطنه، والعاق ناكر وجاحد، لكن حب 
اهللا ثم الوطن راســـخ ينمو ويزيد، لذلك وجب علينا أن 

نقول كلمة احلب بصوت عاٍل «كلنا نحبك يا وطن».
  وحب الوطن في قلـــب املواطن يظهر بأقواله وأفعاله 
ونواياه، وال يقبل بكلمة ســـوء تقال عن وطنه في محفل 
أو مجلس على سبيل الدعابة أو التشفي بقيادي، يجرح 
بها وطنه فيلتقطها عدو فاسق ويضخمها ويبثها لتصيب 

قوما بجهالة.
  إن الوطن كمالك مرســـل يعيش معنا يتظاهر بالنوم 
ليرى ما نحن فاعلني، فإن كنا نحبه، نحافظ على الهدوء 
والسكينة ليستريح، ونبعد عنه الذباب والبعوض ودواب 
األرض حتى ال يلدغ، ونخفض أصواتنا حرصا على راحته، 
ونختار املكان والزمان املناســـب للتحـــدث معه وطرح 
مطالبنا وعتبنا، ونختار الكلمات املهذبة، واجلمل الالئقة، 
ال نستعني إال باهللا، ثم بآياته وأحاديث نبيه ژ، هذا ما 
يوصلنا إلى الهدف املنشود بأقرب وقت وبأقل التكاليف، 
أمـــا إن فعلنا غير ذلك، فإن هذا املالك املرســـل (الوطن) 
سيغضب ويشتكي إلى اهللا ويرجو منه أن يستبدل نعمته 
علينا بنقمة أو يأتي بقوم غيرنا يشكرون اهللا على نعمه، 
يحترم صغيرهم كبيرهم ويعطف كبيرهم على صغيرهم، 

ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة.
  إنـــي أرى اآلن اجلـــو مكهربا والبيئـــة خصبة للفنت 
والدسائس، وشياطني اإلنس واجلن مستنفرة بوسائلهم 
املختلفة ونواياهم السيئة، إن آذان وكاالت األنباء صاغية، 
وعيون الفضائيات شـــاخصة، وعقول البشـــر معطلة 
وعواطفهم متوهجة، فيا أبناء وطني، اكظموا غيظكم واعفوا 

(والكاظمـــني الغيظ والعافني 
عن الناس) واحمدوا اهللا ربكم 
واشكروا له، هذه األيام كأننا 
نعيش مبخزن بارود وعيوننا 
على سفهاء القوم من أن يشعل 
أحدهم ســـيجارة متشـــدقا 
باحلريـــة، فعلى عقالء القوم 
أن مينعوه بقوة خصوصا بهذا 
الوقت وهذا املكان احلساس، 
لن نرضى أن نكون نسخة أو صورة من تونس أو األردن، 
نحن لنا هويتنا وخصوصيتنا، فنحن أصل وال نقبل أن 
نكون نســـخة أو صورة من احد، نحـــن نعتز بتجربتنا 
الدميوقراطية ونفخر بتميزنا، ليس تعاليا على أحد ولكن 
منتلـــك من اخلبرة والثقافة الكثيـــر، منها ما ورثناه من 
شجاعة وصبر في البر والبحر، ومنها ما رأيناه وقرأناه 
وسمعناه والبعض شاركنا فيه وكنا وقوده وحطبه، إن 
اعتزازنا بشـــخصيتنا أبهر العالم عام ١٩٩٠ حني لم يجد 
العدو كويتيا واحدا يتعامل معه ويخون وطنه أو حتى 
يتلفظ بكلمه على أميره (إنه احلب)، هذا التفرد املميز ال 
نقبل أن يتلوث. منذ ٥٠ عاما أسقط نواب الشعب احلكومة 
بطريقة دستورية وحضارية ومبجلس األمة دون مظاهرات 
ودون أي كلمة، فقط امتنع النواب عن دخول قاعة اجللسة 

للتأكيد على عدم املوافقة عليها، فسقطت.
  أتدرون من كان رئيسها؟ انه ولي العهد آنذاك وحاكم 
الكويت فيما بعد األمير صباح الســـالم الصباح يرحمه 
اهللا. أتدرون ملاذا لم يوافـــق عليها؟ ألن غالبيتها جتار، 
إشفاقا من النواب على جتارنا الشرفاء أن تتلوث جتارتهم 
بالسياســـة ـ وخشـــية على الفقراء، هذه إحدى جتاربنا 
التي نعتز بها كما نعتز بدســـتورنا فال نشـــوه سمعته 
مبظاهـــرات أو جتمعات يصفها أعداؤنا بتقليد تونس أو 
األردن، نحن نربأ بأنفسنا أن نكون ببغاوات نقلد اآلخرين، 
إن اختلفنا بالرأي فالدستور مرجعنا، ومنهجه مسلكنا، 

وقاعة املجلس ميداننا.
  أباسم الدستور نطعن ونشكك بصالحيته ونحن ندعي 
حمايتـــه، إن للدميوقراطية وجهـــني فال مينع أن نتذوق 

مرارتها يوما لننعم بحالوتها أياما.
  sbe٧٧٧@hotmail.com 

 سالم إبراهيم السبيعي

 كلمة «حب» يجب أن تقال

 لمن يهمه األمر

 
  

  قد ال أتفق مع أطروحة البوعزيزي 
الـــذي فجر الثورة في تونس ثم في 
مصر عندما أحرق نفسه واشعلها من 
بعده كثورة شعبية، فالشعب التونسي 
اراد احلياة بعد البوعزيزي واالرض 
خصبة للثـــورة وزاد من خصوبتها 
السرياطي الذي خطط لالنقالب بعد 
ان ضلل «شني العابدين» واجبره على 
الرحيل قبل الهجوم على القصر وكذلك 
الفساد املالي واالداري الذي تقوم به 
زوجة الرئيس ليلى الطرابلسي ولكن 
قبل هذا كله وقبل هذه االحداث هناك 
حدث صغير حدث في الكويت وحتديدا 
في ديـــوان احلربش، اما ابطاله فهم 
مجموعة من النواب من طرف والقوات 
اخلاصة من طرف آخر وقد حظي هذا 
املشهد بتغطية اعالمية دولية واسعة 
وكان النواب يرفعون شعار «كرامة 
الشعب فوق كل شيء» ولعب االنترنت 
في الكويـــت لعبته واصبحت صور 
هجوم القـــوات اخلاصة على ديوان 
احلربش اكثر ســـخونة من الصور 
ابوغريب.  امللتقطة من داخل سجن 
وقد يتساءل الشعب التونسي عن مبدأ 
املوازنة بني كرامته وكرامة الشعب 
الكويتي بذلك الوقت فوجد اخواننا 
التوانسة ان كرامتهم مغيبة منذ ٢٣ 
عاما فقاموا ال شعوريا بخلط كرامة 
الكويتيني كقدوة لهم وحادثة احراق 
البوعزيزي لنفسه وزرعها في ارض 
الفســـاد الرهيب املوجود عندهم في 
تونس فاشتعلت الثورة ولم تنته اال 
بخلع «شني العابدين بن علي» دكتاتور 
تونس سابقا ثم جاء الشعب املصري 
بعد ان نسي موقف املعارضة الكويتية 
واســـتبدله مبا هو جديد في تونس 
ومبا لديه من فساد حقيقي ومعتق 
منذ ٣٠ عاما فثار الشعب في ٢٥ يناير 
واستمر العصيان املدني ووقف اجليش 
املصري محتارا في امره وال يعرف 
ملن ينحاز وكأنه على لســـان حاله 
يقول «حيرتني بني أمرين أحالهما مر» 
وقد أصر الرئيس على االستمرار في 
احلكم ١٨ يوما رمبا لضمان مصالح 
احلرامية او ما يســـمى «بالبلطجية 
الكبار» الذين يستمدون نفوذهم من 
وجوده في السلطة ورمبا دفعوه الى 
رفض التنحي وستستمر الثورات في 
الوطن العربي وخصوصا في الدول 
التي ال تكترث بالشعوب، وخصوصا 
لدى احلكام العرب املصابني مبرض 
«االقرباء املتنفعني من السلطة» كما 
هو احلال في تونس ومصر سابقا وفي 

بعض البلدان العربية حاليا.
  ولكن ما يهمني فـــي هذا كله هو 
عندما نقوم بتحليل منطقي السباب 
هذه الثورات العربية فإننا جندها قد 
بدأت بالفعل من ديوان احلربش في 
الصليبخات والى حد كتابة هذا املقال 

انتهت في مصر.
  وبهذا اصبحت الكويت وبصورة 
غير مباشرة وغير مقصودة مصدرة 
للثورات االنقالبية واملالية ايضا بعد 
ان اصدر ملك البحرين قرارا مبنح كل 

اسرة بحرينية ألف دينار بحريني. 

 الكويت مصدرة للثورات االنقالبية 
والمالية في الوطن العربي

 مفرح النومس العنزي

 جوهر الحديث

 مبروك شباب مصر، لقد حققتم ما عجزت عنه أجيال وأجيال من 
املصريني تعاقبت، وساورها حلم عودة مصر إلى صدر الدميوقراطية 
احلاني لينعم شعبها باحلرية واملشاركة في صنع القرار بعد ان حرموا 
منهما منذ ثورة يوليو ١٩٥٢، عندما انتزعت تلك الثورة العســـكرية 
مصر من صدر الدميوقراطية واحلريـــة وأقحمتها عنوة في غياهب 
الدكتاتورية، فتحولت مصر وخالل العشـــرين سنة األولى في عمر 
الثورة من منارة التقدم واالزدهار وفي كافة املجاالت بال استثناء وعلى 
مســـتوى الشرق كله وليس الشرق األوسط وحسب، فتحولت مصر 

إلى سباق سريع مع الزمن للتقهقر على كافة األصعدة.
  واليوم مصر علـــى موعد مع حلظة فارقة بالفعل وغير متصورة 
حتى قبل أسبوعني، ولكن حدث وسقط النظام الذي أسقطته بالفعل 
خطوات الرئيس السابق محمد حسني مبارك نحو بعض احلرية، من 
مساحة واسعة حلرية التعبير على وجه اخلصوص، املهم أن ما حدث 
حدث وسقط النظام وال منلك إال أن نقول مبروك لشباب مصر الواعي 
الذي أحدث هذا التغيير ونقول أيضا مبروك لألشقاء املصريني الذين 
تفاعلوا بإيجابية مع حترك الشباب وساندوهم وتضامنوا معهم برقي 

وحتضر جم فتحقق اإلجناز العظيم.
  ولكن ال أســـتطيع أن أجتاوز ما يساورني من مخاوف وقلق على 
مستقبل مصر املنظور وليس على مستقبل الثورة فهو محصن بوعي 
الشباب املصري ووعي الشعب الذي كسر حاجز اخلوف، ولكن خوفي 
وقلقي على ما يحتاجه القطاع األوسع من الشعب وخصوصا اخلبز 
املدعوم وغيره من مواد متوينية أخرى، وأخشى أيضا على مستقبل 
اتفاقية الســـالم التي يتربص بها قادة إسرائيل الذين أرغموا عليها 
إرغاما، وأشـــد ما أخشاه أن نستمر بسماع البيانات العسكرية حتى 
نصل لدكتاتورية جديدة، لذلك أدعو شباب الثورة والشعب املصري 
العزيز لالنتبـــاه وإعمال وعيهم وأال يغتروا بالبيانات العســـكرية 
املعسولة، فبيانات ثورة يوليو جاءت على وقع مهاجمة الدميوقراطية 
املنقوصة وفســـاد األحزاب، وأنهم يأتون لبـــذر بذور الدميوقراطية 
الصحيحة املكتملة، فإذا هم يأتون بدكتاتورية غير مســـبوقة ليس 
هذا وحســـب بل انهم صدروها للكثير من الشعوب العربية التي ما 

زالت تئن حتت وطأتها.
  لذلك فإنني أمتنى أن تكون فترة احلكم العســـكري محددة بأجل 
مســـمى ال يتعدى ٦ أشـــهر فقط ال غير، وإال فإننا سنكون أمام نفق 
مظلم جديد، وفي هذا املقام ال يفوتني أن أوجه التحية والشكر ورسالة 
وفاء من مواطن كويتي لم ولن ينســـى مواقف شـــريفة كثيرة على 
املســـتوى القومي، ولن ينســـى مواقف شريفة أخرى في حق وطني 
وأهلي بالكويت حني انكبت جنود طاغية العراق سنة ٩٠ على وطننا، 
ومازالت صرخاتك املجلجلة التي هزت أركان الظلم وأعوانه وساهمت 
بفاعلية في اســـترداد حق الكويت والكويتيني، فشكرا وحتية إجالل 
وعرفان للرئيس محمد حسني مبارك، وهو الرئيس الذي جاهد ألن 
يضمن انتقاال آمنا ملصر إلى صدر الدميوقراطية احلاني، ولكن الشعب 
رفض وفضل االنتقال مبعرفته، وقبل اخلتام أتوجه إلى جيش مصر 
العظيم فأقول إياكم وخذالن شـــعب مصر الذي قال وأكد ان الشعب 

واجليش يد واحدة.
  على كل حال فإنني أضرع للعزيز القدير أن يكون الشعب املصري 
قد أصاب مصلحة مصر باختياره، وأن تكون احلرية والدميوقراطية 
الصحيحة من نصيبـــه، وأن يكون قد وضع قدمه وأقدام مصر على 

طريق احلرية والتقدم واألمن واالزدهار واملنعة، اللهم آمني.
  aljaser_b٠٨@hotmail.com 

 في العادة عندما حتدث مشـــكلة، فإنك تبدأ بالبحث عن احلل، 
وعن الذي يواجه هذه املشكلة بكل حزم وقوة وصدق، إليجاد حل 
ومخرج لهذه املشكلة، ولعل من األمور الطبيعية في حياتنا اليومية، 
أن نقوم مبدح أحد األشخاص نتيجة التصرفات اجليدة التي قام 
بها، أو العكس نتيجة تصرف ســـيئ، ولكن هناك شخصيات في 
املجتمع نحتاج أن ندرس تاريخهم، إضافة إلى النظر إلى حياتهم 
من زوايا متفرقة ومختلفة، حتى نستطيع أن نتفهم ونفهم طبيعة 
حياتهم، واعتقد بأن العم أحمد السعدون أحد هؤالء الشخصيات، 
التـــي نحتاج أن نضع املجاهر الفاحصة والكاشـــفة على الزوايا 
املختلفة من حياته، وحتى نســـتطيع أن نفهم طبيعة شخصيته 
الفذة والنادرة الوجود في مثل هـــذه األيام، أيام التنازل وتقدمي 
القرابني لبعض األشخاص من املسؤولني للفوز برضاهم ومن بعد 
ذلك تبعات هذا الرضا يكون اإلغداق املالي والنفوذ السياسي خاصة 

من أناس كنا نتوسم فيهم اخلير، فخيبوا الظن مبواقفهم.
  إن النائب أحمد السعدون في حقيقته نائب واحد، ولكنه مبواقفه 
الصلبة، وعزميته وشكيمته وجهره باحلق، ودفاعه الشرس عن 
املال العام، يعبر عن مجموعة كتل أو كتلة متماســـكة بعضها مع 

البعض.
  لعل من املناسب ان ننصح كل شاب يريد التوجه للعمل البرملاني 
أو السياسي، أن يدرس سيرة حياة السعدون، ليأخذ منها العظات 
والعبر، وهو يســـتحق أن يكون مثال أعلـــى لكل عامل في ميدان 
السياسة، ووجود السعدون يشعرك باألمان واالطمئنان في القضايا 
التي يكون فيها أو يتدخل ويضع ملساته األولى واألخيرة عليها.

  ان بحر السياسة عميق جدا، وال يجيد السباحة في هذا البحر 
إال املهرة من الســـباحني، حيث ان هناك العديد منهم غرق في هذا 
البحر مبجرد ان وضع رجله في املال، عفوا أقصد املاء، وكنا نتوقع 

منه أن يكون ماهر السباحة، ولكن «قاتل اهللا السياسة».
  ان الذي دفعني لكتابة هذه األسطر ـ وأعتقد بأني مازلت أجهل 
شخص العضو الكرمي، ألنه بال شك أكبر وأرفع وأقدر مما ذكرت ـ 
هو مشاعري جتاهه، والذي أكن له كل احترام وتقدير، وهو يستحق 
ذلك بل أكثر، وهنيئا لكتلة العمل الشـــعبي، وجود النائب الذي 

يساوي كتل مجتمعة معهم، وفي صفوفهم، وال عزاء لآلخرين.
   akandary@gmail.com  
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