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 ثورة القرن احلادي والعشرين
  حتية مــــن األعمــــاق ألم الدنيا 
وشعبها العظيم الذي شرع قانونا 
جديدا للثــــورة والتثوير، لم يكن 
موجودا في جسم األمة العربية منذ 
قرون فهذه الثورة البيضاء تفاعلت 
فيها جميع الشرائح والفئات في أم 
الدنيا واحلضارات، وقد حذرنا في 
مقاالت ســــابقة وبعناوين مختلفة 

وسألنا: هل بدأ العقاب الكوني كما قلنا في 
بداية هذا العام «اللي ياكل الفول حيبان» 
اي فــــول من نوع ثاني، وهــــذا الطوفان 
الثوري الذي حدث علــــى ارض الكنانة 
كفيل بأن يغير مفاهيم احلياة في منطقة 
الشرق األوسط كما يطول عاملا آخر ايضا 
بعد ان سادت ثقافة احلروب والدمار بهذا 
الشــــكل من الدول التي تدعي انها منبع 
للحريــــة والدميوقراطيــــة وحامي حمى 
حقوق اإلنسان، وثبتت على رقاب العباد 
من ازالمها، من ينفذ لهــــا هذه الثقافات 
املبنية على القتــــل والتجويع والبطالة 
والتدمير التي صرفوا عليها من االموال 
التي كانت تكفي نســــبة ١٪ منها لتعمير 

الكرة األرضية.
  ونحن لسنا في مجال ذكر او تفنيد هذا 
العبث االستعماري الصهيوني والدائرين 
في فلكها من عبدة املال الذين اصبحوا اثرا 
بعــــد عني، ولكننا نحب ان نحذر املتبقي 
مــــن هذا الصنف بأن يفهمــــوا ويتفهموا 
التعامل مع شعوبهم بعد ان هبت العواصف 
الهوجاء لتغيير املفاهيم الســــوداء التي 

سادت وبادت ملن سبقهم بالرحيل وهذا 
ليس تهديدا بــــل هو نصح وحتذير لهم 
قبل فوات االوان ومــــن ثم ال يفيد الندم 

والندامة.
  نحــــن نعلم انهم ال يقــــرأون التاريخ 
وال يستشــــفون احلاضر واملستقبل ألن 
البطائــــن املتعفنة مــــن حولهم اضلتهم 
وضللتهم واشــــغلتهم في جمع االموال 
الوهمية التي جمدت بالبنوك السويسرية 
واستولت عليها فئات خارجية من االقطاب 
الرفلة  الصهيونية «وخبــــز خبزتيه يا 
إكليه» كما قلنا في مقال سابق «الفقر في 
بعض االحيان نعمة والنعمة في بعض 

االحيان تنقلب نقمة».
  ماذا بعد؟.. احذروا املتسلقني واالصناف 
البائدة لقطف ثمار هذه االنتصارات الباهرة 
ومن ثم حتويــــل مصبها الــــى القنوات 
والترعات التي اعدوها المتصاص نقمات 
الشعوب واعدوا لها من املتسلقني على سلم 
االنتصارات الشــــعبية ومن ثم حتويلها 
للقنوات الصهيونية وهنا يصيبنا املثل 
«قال خذها وطلق اختها قال ال خير فيها وال 
في اختها» ألن الشرق االوسط اجلديد الذي 

يريدونــــه اعدوا له وجوها جديدة 
وعملة وتعامل جديدتني وهميتني 
كما يقول املثل اسمع كالمك يعجبني 
اشــــوف افعالك اتعجــــب ولكنهم 
التاريخ بدأت  واهمون، ألن حركة 
تتحرك عكس ما يريدون واصبح 
تدبيرهــــم في تدميرهــــم وينقلب 
الســــحر على الساحر ألن اهللا قال 
في محكم كتابه (نســــتدرجهم من 
حيث ال يعلمون)، فإن ارادوا السلم والسالم 
فعليهم ان يصرفوا هذه املبالغ التي عبثوا 
فيها لتعمير االرض وتوفير الغذاء والدواء 
والعلم واألمن والسالم لشعوب األرض 
حتى ينعموا وتنعم أجيالهم التي خلفوا 
لهم البغضاء من قبل شعوب العالم وأن 
يبعدوا عنهم من أشار عليهم بغير ذلك.

  يا مصر يا مصر العرب دار األحرار
  منك األمل يا مصر بادر ظهوره
  يبرز بها دامي صناديد وأخيار 
  والعلم دامي ينبعث منك نوره

  اهللا يجيرك من خبيثني واشرار
  اللي على الدوام يبعث شروره

  يا مصر يا رأس العروبة والعرب
  ال يهمك من صابه جرب

  اديله حقنة مصرية
  دار الشهامة والكرم
  بنيتي سد مع هرم

  مع القناة بحرية
  اعمالك دامي بالصمت

  وال يهمك أصحاب الّشمت
  وأهل االعمال الدنيئة. 

االيام عن   يكثر احلديث هـــذه 
شـــباب القاعدة متاما مثلما يكثر 
عن شـــباب الفيس بوك، واحيانا 
يأتي في الوسط االشارة لـ«اإلخوان 
املسلمون» باعتبارهم مؤثرين في 
احلراك السياسي الذي يجتاح بعض 

الدول العربية.
الفيس    عندما بدأ حراك شباب 

بوك في تونس بدأت احلكومة تتحدث 
عن القاعدة وشبابها، وان هؤالء وراء كل ذلك احلراك، واحيانا 
معظمه، وان من مصلحة تونس  اوال  والعالم كله  ثانيا  ان 
يقفوا الى جانب احلكومة التونســـية كي ال تستولي القاعدة 
واتباعها على احلكم. وقد لعبت احلكومة املصرية الدور نفسه، 
ووقف الى جانبها عدد من الكتاب املنافقني فادعوا ان االخوان 
املســـلمني هم وراء كل املظاهرات، وان هدفهم االستيالء على 
احلكم، وهم ان فعلوا ذلك فسيشكلون امارة ظالمية تضطهد 
املرأة واالقباط، وقد تنقلب على كل االتفاقيات الدولية املبرمة 

بني مصر والدول االخرى.
  معمر القذافي كان االكثر في احلديث عن انشطة القاعدة في 
ليبيا، والتأكيد على انهم اقاموا اكثر من امارة اسالمية، ومن ثم 
فإن القضاء عليهم وعلى التمرد الذي قادوه ضده هو الطريق 

الوحيد النقاذ ليبيا واعادتها حتت حكمه امليمون.
  ولكـــي ال اطيل في هذه النقطة، فـــإن هدف من حتدث عن 
القاعدة او االخوان هو اخافة املجتمع الدولي من مآالت املظاهرات 
وجعلهـــم يصمتون عن كل اجلرائم التي ارتكبها هؤالء بحق 
شعوبهم بذريعة انها اســـهل من استيالء القاعدة او االخوان 
على احلكم كما يزعمون، وقد اثبتت الوقائع زيف كالمهم، فلم 

ير احد قاعدة في تونس او في مصر او في ليبيا.
  الذي احدث التغيير في الدول الثالث هم من عرفوا بشباب 
الفيس بوك وليسوا شـــباب القاعدة، وهذا احلدث اوحى الّي 
بهذا الســـؤال: ما االشـــياء التي جتمع بني هؤالء الشباب؟ ثم 
أليس من املمكن ان نحول شـــباب القاعدة ليكونوا من شباب 

الفيس بوك؟
  شباب الفئتني يتطلعون الى التغيير، لكن شباب الفيس بوك 
ســـلكوا اسلوبا حضاريا ال ميكن الحد ان ينتقده، مسلما كان 
أو كافرا، لكن الفئة االخرى سلكت طريقا يغلب عليه العنف 
والقتل والتدمير، وهذا االسلوب استنكرته الغالبية العظمى 

من الناس على اختالف مذاهبهم واديانهم.
  شباب الفئتني يستخدمون افضل وسائل التقنية للدعوة 

الفكارهم، لكن شتان بني افكار هؤالء وهؤالء.
  شباب القاعدة يريدون تغييرا سريعا وبحسب فكرة واحدة 
ال ترضي اال فئة محدودة في املجتمعات االسالمية لكن شباب 
الفيس بوك يطرحون افكارهم التي ترضي الغالبية العظمى من 
سكان البالد االسالمية ولهذا استطاعوا النجاح بعكس الطرف 

اآلخر. هناك روابط مشتركة بني 
هذين النوعني من الشـــباب، لكن 
هذه الروابـــط جعلت فريقا منهم 
في اقصى اليمني واآلخر في اقصى 
اليسار، وجعلت فريقا محبوبا من 
غالبيـــة مجتمعه واآلخر مكروها 

منهم.
  أطرح سؤاال آخر: هل من املمكن 
العمل على حتويل شباب القاعدة 

ليكونوا مثل  او قريبا  من شباب الفيس بوك؟
  شـــخصيا اعتقد ان العملية ليست مستحيلة، لكنها تريد 

عمال جادا ومخلصا.
  التغيير الى االفضل يجب ان يكون مطلبا لكل القادة ولكل 
الشعوب، والشباب  من كل االجتاهات  يتطلعون الى التغيير 

لالفضل، وهذا اول خطوة مهمة ان فعلت.
  ولكـــي يحدث التغيير الذي يتطلع اليه الشـــباب، البد ان 
يستمع اليهم القادة واملفكرون واجهزة االعالم وكل الوسائل 

االخرى التي توصل اصواتهم كما هي.
  النقاش مع كل الشباب هو الوسيلة االفضل للوصول معهم 
الى قناعات جيدة ومقبولة مع غالبية شـــباب الوطن العربي 
كله. هنا ســـيحصل التغيير  بكل انواعه  وبحسبما ترتضيه 
الغالبية من شباب االمة العربية، وهنا لن يجد شباب القاعدة 
ما يتكئون عليه لنشر قناعاتهم بني الشباب  غالبا  وهنا سنجد 
ان الغالبية من شباب العرب اصبحوا فاعلني في مجتمعاتهم 

وبصورة حضارية ومقبولة.
  وفي هذا السياق، فإن االوصاف التي اطلقها الرؤساء السابقون 
على الشباب لم تكن في صاحلهم على االطالق، ويبدو ان هؤالء 
يغرفون من معني واحد، فالشـــباب  كما قالوا  مدفوعون من 
اخلارج، وهم ال قيمة لهم، بل وقال البعض انهم ال يستحقون 

من يتحاور معهم.
  العقيد الذي اطلق على نفســـه صفات ال حصر لها، حتى 
انني خشـــيت ان يدعي االلوهية، وصف شباب ليبيا بصفات 
يعف اللســـان عن ذكرها، ولســـت ادري كيف يستسيغ حكم 

شعب يطلق عليه تلك الصفات.
  الشيء املشـــترك بني هؤالء احلكام انهم ال يدركون حجم 
اخطائهم اال عند الغرق فيعدون شعوبهم بتحقيق كل املنجزات، 

ولكن هيهات ان يصلح الندم.
  نصيحتي لكل احلكام العرب سواء الذين بدأت املظاهرات في 
بالدهم او التي لم تبدأ ان يبادروا باصالحات حقيقية حتقق 

طموحات شبابهم قبل ان يصيبهم ما اصاب غيرهم.
  شخصيا ال أحب تدمير اوطان العرب، وال حلول الفوضى، 
لكن هذه احملبة ال تكفي مـــا لم يحصل اصالح جذري يحقق 

املصلحة للجميع.
  malharå@hotmail.com 

 د.محمد علي الهرفي

 شباب القاعدة
   وشباب الفيس بوك

 وجهة نظر

 
  

  هكذا رأينا وسمعنا من املعارضة 
الرئيســـية في مملكـــة البحرين 
الشـــقيقة. نعم هنـــاك من يرفع 
مثل هذه الشـــعارات، ولكنها من 
املؤكد انها خارج فكر وأجندة هذه 
املعارضة التي لم يكن لها يد في 
املواجهة  لـــوال  املظاهرة األولى، 
الرامية التي راح ضحيتها بعض 
الشـــهداء والتي التقـــت القيادة 
امللكيـــة لتشـــاطر  البحرينيـــة 
شعبها هذا احلدث اجللل. ثم انها 
ـ املعارضة الرئيسية البحرينية 
ـ والتي تقودهـــا جمعية الوفاق 
وثلة مـــن علماء الدين الكبار لها 
قناعة مؤكدة في احلوار الوطني 
مع السلطة السياسية، بل كانت 
تلح على احلوار حملاولة حلحلة 
القضايا واملشاكل العالقة، فكانت 
النتائج – حســـب قول املعارضة 
– إما أنـــه ال مجيب لهذا اإلحلاح 
أو انه ال يســـتجاب لهذه املطالب 
أو بأخـــرى، وقد فهمنا  بصورة 
ان هذه املعارضة متلك اآلن زمام 
القيادة والتأثير على الشارع الذي 
بلغ به اليـــأس وامللل بحيث انه 
ال يريد العـــودة القهقرى إلعادة 
األمـــور مرة أخرى مـــن الصفر، 
ولذلك تعتقد هـــذه املعارضة ان 
دخولها الى هذا احلوار اجلديد دون 
ضمان مؤكد لالستجابة ملطالبها 
السياسية والشعبية فإن أي فشل 
سيؤدي الى فقدان املعارضة لثقة 
الشارع وستفلت األمور من يدها 
عندمـــا تســـقط مصداقيتها بعد 
كل هذه التضحيات. أما السلطة 
انها اآلن جادة  السياسية فيبدو 
فـــي مثل هـــذا احلـــوار وضمن 
ســـقف مفتوح باإلطالق على أال 
تكون هناك شروط مسبقة، كما 
ان الســـلطة تؤكد ان قلبها على 
شعبها في ظروف صعبة من الداخل 
واخلـــارج، وانها تواجه حتديات 
كبيرة واألمر بالغ اخلطورة! وان 
من املصلحة الوطنية ان يبدأ هذا 
احلوار ويهدأ الشـــارع والتغيير 
سوف يحدث وإن احتاج ملزيد من 
الوقت. من املؤكـــد ان املعارضة 
تطالب بتغييـــرات جوهرية في 
النظام الدســـتوري وإن كان في 
امللكيـــة آل خليفة  العائلة  كنف 
الكرام. وان الســـلطة السياسية 
وإن حتفظت لكنها ترحب باحلوار 
املطلق. ولذلك فإننا نرى إنها أزمة 
ثقة وهي مربط الفرس بني الطرفني! 
والبد من ترميمها لكن الشعب من 
املؤكد ال يريد إسقاط النظام وال 
يريد إشعال البالد بحرب طائفية 
كما يحاول البعض أن يســـّوقها 

في اإلعالم.
  a.alsalleh@yahoo.com 

 في البحرين
  الشعب ال يريد إسقاط النظام

 عبدالهادي الصالح

 م ٣٦

 خالل شهر مارس سنكون مقبلني على استحقاقات حقيقية، 
أعتقد انها ستكون الطريق احلقيقي نحو إصالح عملي على أرض 
الواقع، املطالبون برحيل احلكومة معهم حق، فما تراجعاتها 
األخيرة عن تعدياتها على احلرية إال جزء واضح من اعترافها 
بـــأن كل ما ارتكبته في حق احلرية كان خطأ فادحا أرادت أن 
تكفـــر عنه بتراجعها املتأخر جدا، ولن أقول ان مثل «ان تأتي 
متأخـــرا خير من أال تأتي أبـــدا» ألن احلكومة البد ان تتحمل 
نتيجة ارتكابها لتلك األخطاء بالرحيل، وليس في األمر مزايدة 
أو ركـــوب ملوجة عواصف التغيير فـــي الوطن العربي، فهذا 
الكالم قلناه وكتبناه على مدار أكثر من سنتني، قبل أن يتنبأ 
أي شخص بانطالق سونامي تغييرات الشرق األوسط، أوال 
حالتنا خاصة جدا، وال تشـــبه أي حالـــة عربية، فنحن أوال 
ليست لدينا أدنى مشـــكلة كمعارضني للحكومة – مع احلكم 
بل مشكلتنا مع احلكومة، واحلكومة فقط في طريقة إدارتها 
للبلد، أيضا مشـــكلتنا ليست مع رئيس احلكومة بشخصه، 

بل بأفعال حكومته.
  نحن نؤمن بالدســـتور ومن هذا املبدأ نتفق على حكم آل 
الصبـــاح جميعا وال نرضى ولن نرضـــى بحكم غيره، وهذه 
ليســـت أصال مجاال للمزايدة أو لإلثبات، ولكن مشكلتنا مع 
الســـلطة التنفيذية فقط، بعد أن تراجع البلد بســـبب أدائها 
املتواضع، إلى درجة اننا كدنـــا نفقد الثقة في بلدنا، ووصل 

بعضنا الى مرحلة اليأس.
  ولكن، رحيل احلكومة وحده ســـيكون بداية الطريق نحو 
إصالح سياسي شامل، ولكنه أيضا ال يكفي، البد من أن يرحل 
مجلس األمة احلالي، فهذا املجلس املشكوك بأمر وصول بعض 
أعضائه البد من أن يتغيـــر، ويأتي مجلس جديد يكون على 

مستوى طموحات اإلصالح املأمول مع حكومة جديدة.
  كل هذه االستحقاقات ليست مستحيلة، وال غير منطقية، 
بل هي قمة املنطق، ال فجر في اخلصومة هنا وال اســـتنقاص 
من شأن أحد، ولكن من أجل بلد أفضل ومستقبل أفضل لهذا 
البلـــد، كل هذه األمور البد أن تأتي، وإال ســـنبقى كما نحن.. 

نتراجع ونتراجع.
  waha٢waha@hotmail.com 

 بعض الثورات التي حدثت مؤخرا في العالم العربي، فيها 
نوعان من اجلوع، جوع اقتصادي، وجوع في احلرية..والثاني 

ال يقل خطرا عن األول.
  اجلوع االقتصادي، وســـبق أن تناولته في مقاالت سابقة، 
كما انه اشبع حتليال ومتحيصا من قبل وسائل االعالم، ولكن 
النزعة الى احلرية، هي اجلزء الذي لم يأخذ حقه حتى اآلن في 
الثورات التي حصلت-حتى كتابة هذه األسطر، وهذه اجلزئية 
من الثورات تتفاوت بني بلد وآخر، فمصر مثال كان فها هامش 
واســـع من احلرية، رغم كل ما تراكم من فساد في بقية ارجاء 
احلكم، ولكن مع ذلك فشـــعب مصر وجد أن هذه احلرية غير 
مناســـبة ملساحة الوعي التي ميتلكها، وأن أفكاره أكثر رحابة 
واتساعا من الرقعة التي كان يتيحها النظام السابق، لذلك كان 

خياره احلاسم الذي ال رجعة فيه.
  في دول اخرى من التي انتفض فيها الشـــعب، كان هامش 
احلرية أكثر ضيقا وأقل اتساعا، بل رمبا يكون معدوما، فالنظام 
التونسي السابق مثال، كان-بحسب اطالعي-يحول دون ظهور 
احملجبات في وسائل االعالم، وهذا ضد احلريات، فيما لو اعتبرنا 

احلجاب حرية شخصية بالتوازي مع كونها حرية دينية.
  وفي لقاء اجري قبل أيام مع اعالمي ليبي على اذاعة الـ«بي 
بي سي»، شـــكى الرجل من موضوع احلريات، وكثيرون االن 
يعترضـــون على االحتجاج من خالل اللجان الشـــعبية التي 

يعتبرونها هي اخلصم واحلكم آن واحد.
  وبشكل عام فان الكثير من البالد العربية تعاني اليوم من 
ازمة حريات، واذا كانت الدميوقراطية اساســـا نسبية في كل 
دول العالم، فهي تكاد تكون شـــبه معدومة في العالم العربي، 
بحيث يغيب دور املؤسسات املدنية-هذا ان وجدت اصالـ  كما 
يتحول االعالم عن مساره من سلطة رابعة الى سلطة تابعة، 
وايضا يفترض هنا باالعالم ان يكون محايدا وموضوعيا جتاه 
االحداث التي يغطيها، وخصوصا بالنسبة للتي تدعي احلرية، 
وتنادي بها، ولكن بعـــض هذه القنوات، وجدناها تصرخ في 

مكان، وتخبئ رأسها في مكان آخر.
  وحتى اآلن لم تـــدرك الكثير من هذه البالد خطورة االطار 
السميك الذي حتيط به شعوبها، وهي بذلك تفتح باب االحتماالت 
على مصراعيه، وجتعل الفتيل ممتدا ألقرب عود ثقاب قد مير 

بجانبها.
  واملالحظ في ثورتي تونس ومصر، أن كلتيهما وقعتا من دون 
قائد واضح، او من دون حزب واحد، يقود اجلمهور، ومع ذلك 
فان من تابع حركة اجلماهير ـ وخصوصا في مصر ـ يجد أنها 
سارت بنظام عجيب، وهذا ينفي الكثير من التهم التي شيعها 
احلكام عن شعوبهم، بانهم شعوب قاصرة وحتتاج من يأخذها 

من يدها ليقطع بها الى الضفة االخرى من الشارع.
  احلرية، والتعددية وقبول الرأي اآلخر، هي اساس التنمية، 
ألن األيادي املغلولة ال تنتج، واألفواه املكممة ال تغني، والعقل 
الواحد ال يبدع من دون تالقح األفكار.. تلك املعادلة التي غابت 
عن كثير من انظمة الدول، ولم تستفق من غفلتها اال على صراخ 
الناس في الشارع والذين سمعت اصواتهم رغم انها مكممة.. 

رمبا ألن الذي صرخ هذه املرة هو العقل.
  nbehbehani@gmail.com 
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