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 ومنذ البداية فأنا أحتدث 
عـــن احلكومـــة األميركية 
وليس عن الشعب األميركي 
الذي يغلـــب عليه الطيبة 
وحـــب العدالـــة ولوال انه 
مغيب عن كثير مما تقوم به 
حكوماته ملا قبل بكثير من 
تصرفاتها اإلجرامية بحق 

الشعب الفلسطيني، وصمتها 
عن بعض ما يجري من انتهاكات حلرية اإلنســـان في 
بعض بالدنا تبعا ملصاحلها مع تناقض كل ما تفعله 

مع ادعاءاتها بحماية احلريات العامة لإلنسان!
  معظم العرب يرون أن إسرائيل هي عدوهم األول، 
والذاكرة العربية لم تنس اجلرائم الكبرى التي ارتكبها 
الصهاينة بحق الفلسطينيني عموما وبحق العرب في 
بعض األحيان، منذ احتالل فلسطني عام ١٩٤٨ وحتى 
اآلن. لكن الذاكرة العربية مبا فيها الذاكرة الفلسطينية 
تدرك انه لوال املواقف املخزية التي وقفتها احلكومات 
األميركية املتعاقبة الى جانب الصهاينة ملا استطاعوا 
أن يرتكبوا كل تلك اجلرائم وهم يشـــعرون بأنهم في 

مأمن من العقوبة.
  مـــن كان يظن أن احلكومة األميركية ســـتقف بكل 
وقاحة الى جانب الصهاينة وهم يقصفون شعب غزة 
بكل أنواع األسلحة احملرمة دوليا؟! ومن كان يظن انها 

ستقف ضد أي إدانة للصهاينة مهما كان نوعها؟!
  السيد «أوباما» حتدث أكثر من مرة عن حق الشعب 
الفلســـطيني في إقامة دولته على حدود ٦٧، كما وعد 
ايضا بأن القدس ستكون عاصمة للدولتني اليهودية 
والفلسطينية.. ومن وعوده املتالحقة انه سيقف ضد 
االســـتيطان ألنه غير مشـــروع، ومناف لكل القوانني 
الدولية ومعطل للصلح مع إسرائيل! لكن هذا الرئيس 

لم يكن صادقا على اإلطالق.
  مـــن كان يصدق ان أميركا بعـــد كل تلك التعهدات 
الصريحة ـ تســـتخدم حق النقض ضد مشروع يدين 
االستيطان اإلسرائيلي؟! العالم كله أدان هذا االستيطان إال 
أميركا! وكانت تبريراتهم لهذا املوقف مثيرة لالشمئزاز! 
قالت ســـفيرتهم: إن هذا املوقف ال يعني تأييد أميركا 
لألنشـــطة االســـتيطانية! إذن ماذا يعني يا حضرة 
السفيرة؟! وماذا يعني الفرح الشديد الذي عبرت عنه 

إسرائيل من ذلك املوقف؟! 
  ولم تكتف السفيرة بتلك األقوال املخزية بل عادت 
لتكرار اســـطوانة أميركا املشروخة وهي: املفاوضات 
املباشرة بني السلطة والصهاينة، وكأن هذه السفيرة 
ال تعرف نتيجة تلك املفاوضات طيلة الثالثني ســـنة 

املاضية وحتى اآلن.
  حتى االحتاد األوروبي وعلى لسان ممثلته للسياسة 
اخلارجية استنكرت وأسفت للموقف األميركي، وأكدت 

ان عملية االستيطان متثل 
عقبـــة في وجه الســـالم 
وتشـــكل تهديـــدا حلـــل 

الدولتني.
  أميركا تفعل كل شيء من 
أجل الصهاينة بعيدا عن كل 
القيم واألخالق والقوانني 
الدولية، ولكن.. ملاذا تفعل 
كل ذلـــك؟ باختصار ـ كما 
أرى ـ فأميركا ال تقيم وزنا للعرب جميعا، وهي ترى 
انها تأخذ منهم كل شيء دون ان تقدم لهم شيئا وهم 

سعيدون بذلك!
  ومادام األمر هكذا فلمـــاذا تقف الى جانبهم؟! لكن 
الصهاينة يطالبونها بالكثير، ويضغطون عليها بكل 
الطرق لكي تعبر عن كل آمالهم، مع ان اسرائيل عالة 

عليهم ـ عكس العرب ـ إال انهم ال يردون لها طلبا!
  من املســـؤول إذن عن كل تلك املخازي التي نراها؟ 
العرب ـ وحدهم ـ هم املسؤولون ألن مواقفهم السيئة 

هي التي جعلت أميركا تفعل ما تريد دون تردد.
  مواقف السلطة الفلســـطينية سيئة جدا، تشبثت 
بأميركا بكل قوة، وساعدت الصهاينة كثيرا، وابتعدت 
عن جزء كبير من أبناء فلســـطني استجابة لضغوط 

صهيونية فماذا جنت من كل ذلك؟
  مصلحة السلطة وكل الفلسطينيني في أن يتخذوا 
مواقف حاسمة بعد كل مواقف أميركا املخجلة، وتعنت 
الصهاينة، ويبتعدوا عن كل صلة مع الصهاينة، ويتحدوا 

بعضهم البعض فقوتهم في احتادهم.
  وعلى العرب أن يعرفوا ان الوقوف املطلق الى جانب 
احلكومة األميركية ليس في صاحلهم، فهم سيفقدون 
حب شـــعوبهم واحترامها لهم، كما سيفقدون والءها 
لهم، فالعـــرب لم يعودوا يطيقون املهانة التي حتيط 
بهم بسبب مواقف بعض حكوماتهم، والعاقل منهم من 

اتعظ بغيره والشقي من اتعظ بنفسه!
  أميركا.. مع الصهاينة ضد الفلسطينيني.. وأميركا 
هي التي تسببت في فصل جنوب السودان عن شماله.. 
وهي التي تسعى الى فصل دارفور عن حكومة السودان، 
أميركا هي التي احتلت العراق، وقتلت عشرات اآلالف 
من أبنائه.. وهي التي تعمل على جتزئته الى دويالت 

هزيلة!
  أميركا فعلت الكثير من أجل متزيق العرب ودولهم.. 
وفعلت الكثير مـــن أجل الصهاينة ومطامعهم في كل 
بالدنا العربية.. أميركا هي التي زرعت إسرائيل ووقفت 
معها بكل قوة، وستبقى كذلك ما لم يتغير العرب لتكون 
مصاحلهم هي العليا وال شـــيء آخر، ولوال أميركا ملا 
بقيت إسرائيل.. واخيرا أال يحق لكل عربي أن يتساءل: 

من هو عدونا؟ إسرائيل أم أميركا؟!
  malharß@hotmail.com 

 ثــــورة ٢٥ فبرايــــر في 
أرض الكنانة قد ســــجلت 
العربي  الوجود  في واقع 
واإلنساني ظاهرة مدنية 
حضارية فريدة من نوعها، 
ثرية في دالالتها، وعميقة 
في آثارها املباشرة القريبة 

واملستقبلية البعيدة.
  لم يكن في حســــاب أحد 

من قادة احلكم الســــابق في مصر وال رواد التنظير 
والتنظيم أن تصل مجاميع الشباب التي نزلت إلى 
ميدان التحرير متخطيــــة األحزاب وطليعة الرموز 
الثقافية والسياسية واملهنية أن تصل إلى هدفها بعد 
ثمانية عشــــر يوما في إسقاط النظام ورأس النظام 

ورموزه.
  إذ إن النظريات السائدة تقتضي مناهج الثورات 
فيها أنها ال تكون إال بقيادة بارزة، وهذا ما لم يتوافر 
في ثورة الشــــباب في تونس وفي مصر. فهي بذلك 
قد نسفت مناهج النظريات السابقة وفاجأت العدو 
والصديق مبنهجية جديدة تعكف اآلن دور الدراسات 
السياسية االجتماعية اإلســــتراتيجية على دراسة 
عواملها ومالمحها ومعطياتها وآثارها املستقبلية. من 
املالمح الالفتة لهذه الثورة أنها لم تكن ثورة جياع وإن 
كان اجلوع من أسبابها، إمنا تعاضدت أسباب هامة 
إلى جانب إفقار الشعب في صناعتها طوال الثالثني 
ســــنة حلكم الرئيس السابق حسني مبارك، بل قبل 
ذلك كفقدان العدالة في توزيع املوارد وقمع احلريات 
وتزوير االنتخابات التي صبر عليها أهل مصر لسنوات 
طويلة، لكن حينما وصل األمر إلى االستجابة الكاملة 
ملطالب الكيان الصهيوني واإلمعان في إهدار الكرامة 
العقائدية واإلنسانية مبحاصرة أهل غزة وجتويعهم 
انبثقت الثــــورة الرائدة في نفوس الشــــباب األبية 
ثورة مبادئ شاملة للجانب املادي واملعنوي، بحيث 

نقرأ بها السنن اإللهية في 
الوعــــي اإليجابي  تراكم 
لــــدى الشــــعوب واألمم، 
ذلك الوعي الذي تصنعه 
اآلالم والعنــــاءات التــــي 
القيم اإلنسانية  تصقلها 
واألخالقية، وقد تضافر 
كل ذلك مبظاهر صبغت 
بجمالها وجاللها مواقف 
الشباب املصري املسالم في ثورته واحلضاري في وحدة 

ثواره مسلمني ومسيحيني ضد النظام البائد.
  نعم، قد تلتف جهود االستكبار العاملي على حصاد 
ثــــورة جنباء مصر كما هي عاكفة عليه حاليا عاملة 
زورا وبهتانا أن تنسب االنتصار ملؤازرتها للثورة، 
وقد تنتظر الشعب املصري العزيز على قلوبنا بسبب 
ذلك ابتالءات وشدائد قادمة، ولكن ما هو آت مبسراته 
وآالمه، مع اعتبار أن فضاء الكرة األرضية الفسيح 
قد أصبح إعالما عامليا واحدا يســــتحيل حجبه، فهو 
يكتب وينشــــر باملداد اإللكتروني والصور املؤثرة 
مقاومة الشــــعوب املظلومة اجلريحة في سبيل نيل 
مطالبها العادلة من العدالة واحلرية والكرامة وحق 
تقرير املصير، وسيسهم في نقل التجارب احلية التي 
ستعمق وعي الشعوب بشكل سريع وواسع االنتشار 

s .سعة املجتمع البشري
  إن املستقبل القريب يبشر أن من وصفتهم األحاديث 
الشــــريفة بالنجباء والتي تعني أفضل القوم شرفا 
مبقياس الفضائل، وأعني جنباء مصر كما حتدثت عنهم 
هذه الروايات أنهم من أنصار املهدي الهاشمي مصلح 
آخر الزمان، هؤالء النجباء ســــينتصرون ويقدمون 
منبر مصر منبر هداية وإشعاع لنور احلرية والكرامة 
للعالم مبنهجية املصلح الذي تؤمن به جميع البشرية 

وإن اختلفت في حتديد شخصه.
  amam_١٤@yahoo.com 

 د.محمد علي أحمد الهرفي

 أميركا هي العدو

 وجهة نظر

 د.خديجة المحميد

 نجباء مصر ورهان المبادئ

 مبدئيات

 ما يجب ان نعيه ونحن نشاهد العالم 
يتأجج بهدف التغيير، أن املسألة ليست 
استنســـاخ حالة واحدة على اجلميع. 
وصحيح ان معطيـــات العالم العربي 
تتشـــابه معظمهـــا، اال ان ثمة فوارق 
جوهرية، البد من النظر اليها بعقالنية، 
بعيدا عن املشاعر العاطفية، والتي هي 
حق من حقوق الشعوب وال احد بإمكانه 

استالبها منها.
  فاحلالة التونسية تتماثل مع احلالة 
املصرية في جوانب، وتختلف عنها في 
جوانب أخرى. ولكـــن النتيجة كانت 
واحدة، مع بعـــض التباينات. وكذلك 
فقد تتشابه احلالتان مع احلالة الليبية 
واليمنية، وتختلفان أيضا في جوانب 
أخرى. أما ما حدث في البحرين والكويت، 
فهو أمر آخر ال ميكن بحال من األحوال 

ان يتطابق مع احلاالت السابقة.
التونسية    وباســـترجاعنا للحالة 
واملصرية والليبية واليمنية، جند أن 
احلراك الشـــعبي الذي جرى في تلك 
الدول، كان دافعه األول اقتصاديا، وبدأه 
شاب في تونس هو محمد بوعزيزي، 
كانت السبل قد ضاقت به، ولم تنفعه 
شهادته اجلامعية، ولم يقبل به حتى 
عمل أقل من مؤهالته، حيث حاصرت 
البلدية لقمة عيشه، وصفعته شرطية، 
وذله موظف حكومي، فلم يتبق له من 
فسحة الدنيا سوى مساحة عود ثقاب. 
واملفارقة ان هذا حدث في تونس، رغم 
ان معدل البطالة تقلص في السنوات 
االخيرة، ورغم ان دخل الفرد حتسن، 
كما تشير بعض الدراسات، ولكن كل 
هذا كان غيـــر كاف في ظل عدم تكافؤ 
الفرص، وفي ظل التفاوت الكبير بني 
ما يحصل عليه أصحاب النفوذ املقربني 
من الرئيس املخلوع بن علي وزوجته، 

وما يناله املواطن العادي.
  هذه احلالة تتشابه كثيرا بني الدول 
التي ذكرناها، والتي هزم بعضها النظام، 
كما في تونس ومصر، واألخرى تسعى الى 
ذلك. ولكنها ال تتشابه بحال من األحوال 
مع التظاهرات التي خرجت في البحرين 
والكويت، فبالنسبة للحالة البحرينية، 
هناك مزيج من الدوافع التي اختلطت 
بها العوامل االجتماعية مع الدينية، اما 
في الكويت، فالتظاهرات كانت مختلفة 
متاما، كون افرادها ليسوا من املواطنني، 
ولكون املطالبات لهـــا خلفيات معقدة 
ومتداخلة، وبعض خيوطها متشابكة 
الى درجـــة الصعوبة املطلقة في حلها 
أمام املتظاهرين بلمسة سحرية. ولكن 
هذا يضعنا أيضا امام «قنبلة» موقوتة، 
قد يتكرر انفجارها في اي حلظة، لذلك 
فإن ترك هذه القضية معلقة ليس في 
صالح احلكومة، وكما هي ليســـت في 
صالح غير محددي اجلنســـية، وال في 
صالح اســـتقرار أمن البلد ومشاريعه 
التنموية. وبالتالي فمســـألة تشـــكيل 
اللجان أصبح غير مجد، واألفضل هو 
اتخاذ قرار حاســـم، وفق األنظمة التي 
تضمن تطبيق الدستور والقانون على 
مستحقي اجلنسية، وباملقابل من األفضل 
اليوم ان تنأى احلكومة بهذا املوضوع عن 
املساومة النيابية، ألن مثل هذه القضية 
تعتبر بالنسبة لبعض النواب كنزا ال 
ينضب، كما أن مســـألة حسم املسألة، 
ستفرز بني الذين يستحقون اجلنسية، 
وبني الذين يخفون جوازاتهم، ليخربوا 

على غيرهم.
  nasser@behbehani.info 

 فـــي أي قضية اذا حضرت العاطفة غاب العقل، واذا ســـاد املنطق انتهت 
على خير، في قضية البدون حضرت العاطفة والكثير الكثير من االشـــاعات 
التي كادت حتول البلد الى محرقة، فإلى من أطلق اشاعة وفاة متظاهرين من 
البدون في تظاهرة تيماء فليمنحنا اي فرد من عائلتيهما ليتحدث وسنتبنى 
قضيتهما ونحرص على ان يذهب قتلتهما الى العدالة ليالقوا عقابهم املناسب، 

او ان عليه ان يقدم اعتذاره للبدون قبل غيرهم النه كذب عليهم وضللهم.
  امـــا ان تخرج صحافية قضت فـــي الصحافة ربع قرن وتطلق ذلك اخلبر 
املكذوب مشفوعا بأسماء مركبة وتعزي ذوي القتيلني املزعومني، فقد آذت البلد 
وآذت البدون انفســـهم، وكأنها لم تتعلم خالل ربع قرن ماذا تعني املصداقية 
او ماذا تعني املهنية في نقل اخلبر، لالســـف تاريخ كبير سقط مع سقطتها 

تلك في اطالق اخلبر وتأكيده عبر اكثر من موقع.
  وان يخرج شخص في مقبرة اجلهراء ليحضر تشييع شخصيتني وهميتني 
ويطالب وزيري الصحة والداخلية باظهار احلقائق متهما اياهما باخفاء جثتي 
القتيلني املزعومني مدعيـــا انه ميلك معلومات مؤكدة عن ان احلكومة اخفت 

اجلثتني املزعومتني.
  وان يخرج ناشـــط في قناة ويعلن وفاة الشـــخصني وفق رواية مصادر 
مؤكدة كما يقول، فهنا يجب محاســـبة من اراد اشعال البلد سواء الصحافية 

او خطيب املقبرة او ناشط القناة.
  البدون وكما كتبت وقلت سابقا وذكرت في اكثر من مقال لي هم اصحاب 
حق وابسط حقوقهم التي ال منة ألحد عليهم فيها هي التعليم والصحة والعمل 
وحقهم في احلصول على اوراق ثبوتية رســـمية كشهادات امليالد ورخصة 
القيـــادة، دون ذل وال منة كما يحصل لهـــم اليوم على ايدي من يدعون انهم 

سيحلون مشكلتهم.
  حقهم في التعليـــم والصحة ليس منة تقدمها احلكومة لهم بل حق اممي 

وقعت عليه البالد في املواثيق الدولية الراعية حلقوق االنسان.
  حملة احصاء ٦٥ وأبناء الشهداء من البدون ممن دفعوا ارواحهم ودماءهم 
في ســـبيل البلد يستحقون نيل اجلنسية الكويتية دون ابطاء، اما ان يكون 
مـــع البدون احصـــاء ٦٥ وتارة تتهمه بانه من اصول ســـورية وتارة اخرى 
بانه من اصول عراقية فهذا تعطيل لقانون صدر وصادق عليه مجلس االمة 

واحلكومة وحدها تتحمل هذا.
  ان تضييق اخلناق عليهم في أبســـط احلقوق االنسانية امر ال يقره عقل 
وال منطق، ايضا ان تســـتكثر عليهم تظاهرة سلمية للمطالبة بحقوقهم هو 
امـــر خارج نطاق املنطق، ولكن ان يســـتغل نافذ كبيـــر قضيتهم لتأجيجها 
ملصلحته كوســـيلة ضغط سياسي ويفتح وســـائل ميلك مفاتيح متويلها، 
فهنا يجب محاســـبة هذا النافذ، النه لعب «بحسبة» البلد ملصلحة سياسية 
شخصية ولعب بأحاسيس ومشاعر اصحاب حق من البدون الذين ال ألومهم 

على اندفاعهم مع أول نافذة تفتح لهم.
  ولو صحت القراءة بان التأجيج يقف خلفه هذا النافذ فيجب محاســـبته 
اوال، ال محاســـبة البدون الذين اطلوا بأصواتهـــم املطالبة باحلق عبر نوافذ 

فتحها ذلك النافذ.
  ال احد يرضى وال يقبل ان ميس اي شـــخص باألذى سواء كان كويتيا او 
بدونا او مقيما، وكما ان املنطق يرفض املســـاس بالبدون املتظاهرين فحتما 
وعلى خط متواز من املنطق ال يجوز ان متس ســـمعة رجل كصالح الفضالة 
بطريقة سيئة ال تليق به كما انها ال تليق بأن يطلقها عليه اصحاب حق من 

البدون.
  ال احـــد يرضى بالظلم، وكما انني ال ارضى بظلم البدون بالشـــكل الواقع 
عليهم منذ ســـنوات وسط اهمال حكومي مستمر لقضيتهم ال ارضى ان ظلم 

البلد باطالق اشاعات كاذبة يقودها نافذ ومن حوله لغرض سياسي زائل.
  لسنا بحاجة الى ويكيليكس لنقوم بربط االمور ببعضها البعض ونعرف 
ان هناك اطرافا سياســـية مستفيدة من تأجيج الوضع، خاصة اذا كانت تلك 
االطراف قد خسرت خالل االسبوعني املاضيني مساحات سياسية واسعة كانت 
تسيطر عليها من املشهد السياسي وأرادت ان تقول: «ان آلتي االعالمية التزال 

بخير ومؤثرة وميكن ان حترجكم».
  وفيمـــا لو صدق الربط في وجود دور لذلك النافذ حتى ولو بشـــكل غير 
مباشر، فأعتقد ان محاسبته العلنية واجبة، ويكفي القول ان املال السياسي 
لعب دورا في تأجيج قضية البدون ال الى صالح البلد وال الجل خاطر البدون، 
عرض قضية البدون اعالميا امر تفرضه املهنية ولكن نشـــر االخبار الكاذبة 

واللعب على اوتار العاطفة يضر بالبدون قبل ان يضر بأي أحد آخر.
  Waha٢waha@hotmail.com 

 مرت التكنولوجيا مبراحل عديدة، بـــدءا بكمبيوتر صخر في ثمانينيات 
القرن املاضي إلى ثورة االتصاالت في منتصف التسعينيات من خالل الهواتف 
املتنقلة وبرامج احملادثة مثل mirc الى massinger ثم انتقلنا إلى facebook الذي 
أذهل العالم بتواصله االجتماعي اخلطير وفتح األبواب على مصراعيها، بعد 
ذلك أتانا تويتر عالم املغردين الذي أشعل الدنيا بتواصل وثورات وحركات، 
واجلميل أن استخدامات تويتر مازالت إصالحية ضد قمع احلكومات واستبداد 
بعض احلكام وأطروحات اجتماعية تبحث عن اخللل وحتاول طرح ســـبل 

لعالجه.
  إذا كان تويتـــر بهذه املثالية وهذا ما يعتقده أغلب املغردين فيه، لكن ماذا 
بعد هذا الغليان الذي سببه تويتر في الشعوب العربية؟ وهل ترياق تويتر 
ضد الســـموم فقط أم هو ترياق يخمل العضالت النابضة باملبادئ والقيم؟ 
إخواني أخواتي املغردين في عالم تويتر، يقال في األثر إذا أقبلت الفتنة عرفها 

العالم وإذا أدبرت عرفها العالم واجلاهل.
  فال شك أن تويتر وسيلة جيدة إلنشاء فوضى في مجتمع مستقر وكذلك 
هو وسيلة ممتازة للشائعات التي يكون عزمها ملن وجهت له سهامها املؤملة، 
وكذلك هو وســـيلة لتوجيه املجتمع الى تكوين رأي معني مناهض أو مؤيد 

ملا هو مطروح في الساحة.
  وإذا علمنـــا أن مرتادي تويتر في الكويت بلغ عددهم ٣٠٠ ألف مغرد فهذا 
العدد مخيف للغاية مما اســـتدعى احلكومة الى إيجـــاد ممثل لها في تويتر 
لتوضيـــح ما يطرح من بعـــض املغردين، جند أن املســـؤولية مضاعفة ملن 
لهـــم متابعون في تويتر بأن يخافوا اهللا فيما يقولون وأن يكونوا على قدر 
مسؤولية األمانة امللقاة على عاتقهم فمن اختار متابعتهم وثق بهم وبطرحهم 

وعليهم أال يكونوا أداة هدم للمجتمع والقيم.
  مـــن أراد أن يعرف مدى التوتر في أي مجتمـــع عليه أن يدخل من بوابة 

مغردين تويتر ويأخذ األخبار كما هي من غير تصرف، واهللا أعلم. 
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