
 محطات كالم مباشر

 اإلطفائي وكرة النار ليبيا شيء... وعمان والبحرين شيء آخر
 العاصفة التي جتتاح الشرق األوسط 
قد تكون نافعة أو ضارة بحسب أسلوب 
تعامل الناس معها، فقد تساقطت األنظمة 
الشــــيوعية في وسط آسيا إال أن النتائج 
تفاوتت، فمنها من تغير إلى األفضل، ومنها 
من زاد ســــوءا، مثل قرقيزيا، وإذا نظرت 
إلى تونس التي تشكل فيها اإلعصار ومنها 
انطلق، فالوضع السياسي فيها اليزال في 
مخاض يصعب توقع نتائجه، ما يتطلب 
التروي قليــــال رغم االتفاق على أن زوال 
األنظمة الفاسدة ـ وأبشعها القذافي ـ أمر 

ال خالف عليه.
  اخليــــار الذي يقترب فــــي تونس هو 
سيطرة اجليش حلفظ األمن ومنع الفوضى، 
علما أن اجليوش ليســــت مجهزة حلفظ 
األمن كالشرطة، وال حتى للدفاع عن النظام 
كالقــــوات اخلاصة، فأســــلحتها امليدانية 
موجهــــة للذود عن الدولــــة ضد العدوان 
اخلارجي، األمر الذي اضطر املواطنني في 
مصر إلى الدفاع عن أحيائهم الســــكنية 
بأنفسهم لفترة من الزمن رمبا لم تنته بعد، 
واجليــــش أيضا ليس مهيأ إلدارة احلوار 
السياسي كما يفعل اآلن في مصر، فحماية 
الدولة شيء، وإعادة بنائها شيء آخر، وإذا 
تأخرت اخلطوات املســــتحقة في تشكيل 
حكومة وحدة وطنية في أي من تلك الدول 
بسبب تشويش إعالميـ  ال تدري من يقف 
وراءهـ  فقد تدخل بعض الدول في النموذج 
الصومالي الذي اختفت فيه الدولة ككيان 

ألكثر من خمس عشرة سنة، والتزال.
  إن حال دول املنطقة يشبه وضع عدد 
من املرضى الذين تتفاوت وصفة األطباء 
لهم بحسب احلالة، فمنهم من تتطلب حالته 
إجراء عملية جراحية فورية قبل أن تنفجر 
الزائدة الدوديــــة في بطنه، وآخر يحتاج 
إلى عالج طبيعي من الديســــك، في حني 
يتطلب عالج مريض دســــك آخر عملية 
جراحية في الظهر.. الخ، ال ميكن تعميم 
وصفة العالج على دول املنطقة بأسلوب 
وبائي، فالعملية اجلراحية لشــــخص ال 
يحتاجها بقدر حاجته الى عالج طبيعي، 
هذه العملية قد تضــــر باملريض وتفقده 
ميزات في جسمه بسبب خطورة العالج 

املبني على تشخيص خاطئ.
  القاسم املشترك الذي فجر األوضاع في 

دول الشرق األوسط 
هو الوضع االقتصادي، 
ثم االنفجار على أنظمة 
حكم برمتها، ولكن هل 
تستحق سلطنة عمان 
مثل هذا االنفجار وهي 
التي قال لي عنها مواطن 

عماني: «قابوس عزنا، وين كنا قبله ووين 
صرنا؟».. أزمة البطالة في عمان ليســــت 
خاصة بها، فهي مشكلة عاملية، واملطلوب 
هو اإلســــراع في عالجها، وليس إسقاط 
النظام الذي يشــــرف على عالجها، وفي 
البحرين هناك مطالب مزدوجة، اقتصادية 
وسياسية، وهي ليست بعيدة عن عمان 
في التقدم الذي حتقق رغم ضعف املوارد، 
ومتيزت بإصالحات سياسية التزال خاضعة 
للتقييم واملراجعة كونها حديثة التطبيق، 
وإذا رفع أحد املتظاهرين يافطة في البحرين 
كتب عليها «يســــقط النظام»ـ  يقابل ذلك 
شخص تونســــي رفع يافطة كتب عليها 
«يعيش علي بن جديد» ـ فهذا وذاك ميثل 
كل منهما نفســــه وال ميثل حتى الواقفني 
بقربه، فضال عن شعب البحرين الذي يقرأ 
جيدا حالة الفوضى الشائعة منذ سنوات 
في دول املنطقة وال يســــره أبدا أن يكون 

بلده واحدا من تلك التجارب املميتة.
  يجب أن يتركز النقاش وأال ننتقل من 
التغيير الى التدمير، حافظوا على مبادرتكم، 
وال تكونوا مثل إسماعيل مدني اجلزائري 
الذي رفع الراية ثم خطفت من يده، وانتهى 
احلال به الجئا في االمارات لسنوات طويلة 
بسبب تهديد حياته من قبل الذين صعدوا 

على ظهره.
  كلمة أخيرة: في السنتني املاضيتني نقلت 
شركات دولية مقارها من دبي الى البحرين 
بسبب ارتفاع تكاليف املعيشة، منها مراكز 
تدريب إقليمية لشــــركة ســــمينز ومقار 
لشركات شــــحن، معاجلة مسألة البطالة 
حتتاج الى العديد من اخلطوات، التي منها 
زيادة أعداد الشركات واملصارف وانتعاش 
قطاع األعمال، وهو ما لن يحدث اذا قررت 
تلك املؤسســــات حتمل مشكلة الغالء في 
مقابل األمن واالستقرار، هذا األمر يعرفه 
البحرينيون جميعا، وبال استثناء، ومن 

يتجاهله فهو ال يريد اخلير لهم. 

 فـــي هذه االوقـــات الصعبـــة عربيا 
وخليجيـــا، كان هناك حترك موفق من 
صاحب السمو االمير للم الشمل اخلليجي 
الذي ميهد متزقه لسقوط دولنا الواحدة 
تلو االخرى، وان يؤكل شمال اخلليج في 
اليوم الذي نســـمح فيه بأكل جنوبه او 
وسطه، دور اطفائي اخلالفات املشتعلة 
والذي يوفر في النهاية اجلهد والدم واملال، 
هو اختصاص متصل لســـموه منذ ان 
تدخل قبل حوالي نصـــف قرن الطفاء 
نار اخلالف الدموي الذي قام بني بعض 
دولنـــا اخلليجية والعربية على معطى 

حرب اليمن.
< < <  

  منذ ان ارسلت السيدة هيالري كلينتون 
رسالتها الواضحة لبعض احلكام العرب 
منتصف شهر يناير املاضي بأن يتغيروا 
قبل ان يتم تغييرهم، والرســـالة تصل 
متأخـــرة احيانا كما حـــدث في تونس 
ومصر، ســـبب التأخير هـــو االختيار 
اخلاطئ لالشخاص والذي يوصل بالتبعية 
لقراءات خاطئة للمتغيرات مما يؤدي في 
النهاية لقـــرارات خاطئة او متأخرة لم 
تعد اثمانها تنحصر في ازمة سياسية 

او تقتصر على دفع كلفة مالية.
< < <  

  هل حكم اهــــل الدمــــاء احلمراء من 
البسطاء والفقراء، كما يقال، ارحم وافضل 
من حكم من يســــمون بأصحاب الدماء 
الزرقــــاء، اي اصحاب احلكم الوراثي؟! 
االجابــــة واضحة وجليــــة عبر متابعة 
احداث تاريخنا السياسي املعاصر، فقد 
مت اســــقاط االنظمة الوراثية في مصر 
والعراق وليبيا على دعاوى مظالم لم 
تقتل احدا إبان حكم امللكيات، ودعاوى 
مفاسد ـ لو صدقت ـ ال تتعدى مبالغها 
الواحد من مليون من ميزانيات تلك الدول 
والباقي كان يصرف على تنمية شعوبها، 
وجميعها تعتبر ممارسات مالئكية عندما 
تقارن مبــــا فعله من يفترض ان يكون 
رحيما بالبســــطاء والفقراء من شعبه 

كونه اتى منهم.
< < <  

  فقد قتل وأباد احلكام الثوريون الذين 
اتوا على انقاض االنظمة الوراثية،الصغير 

الكبير، والفقير  قبل 
قبل الغنــــي، وزجوا 
بشعوبهم في حروب 
او  خارجية خاسرة 
داخلية دموية، ونهبوا 
بلدانهم  ميزانيــــات 
«كاملة» فأصبحوا من 

اصحاب املليارات ولم يبقوا لبلدانهم شيئا 
عدا الفقر واملرض واجلهل واليتم واملباني 
املهدومة اخلاوية فــــي وقت لم يعرف 
فيه شيء قريب من هذا الثراء الفاحش 
عند من تبقى من اســــر امللك فاروق او 
فيصل الثاني او ادريس السنوسي الذي 
لم يكن ميلــــك ماال يدفع به ثمن اقامته 
في فندق باليونان، بينما تتجاوز ثروة 
الثائر عليه ما يقارب ٢٠٠ مليار دوالر 
هي نتاج سرقة ُجل ميزانية دولة نفطية 
ملدة ٤٢ عاما دون ان يصرف منها شيئا 

على شعبه.
< < <  

  آخر محطة: ١ـ  ابان فورة اليسار والثورية 
ودعــــاوى القومية في اخلمســــينيات 
والســــتينيات، صمدت الكويت عندما 
تســــاقطت االنظمة االخرى بســــبب 
الذكاء والتعامل االيجابي مع متطلبات 
تلــــك املرحلة، وعندما حتــــول العالم 
واملنطقة معه للنهج الديني واحملافظ 
في السبعينيات والثمانينيات تعاملت 
الكويت بحكمة مع ذلك املتغير وجتاوبت 

كذلك مع متطلباته واستحقاقاته.
  ٢ـ  يتعرض بلدنا هذه االيام لتحديات ال 
تخفى على احد ولدينا ثقة تامة باحلكمة 
الكويتية في التعامل مع تلك املتغيرات 
احلادة وغير املســـبوقة، واننا سنشهد 
قراءات وقرارات تدل على الفهم العميق 

ملا يجري واستحقاقاته.
  ٣ـ  لدينا قناعة شخصية بأن كرة النار 
التي «تتنطط» باملنطقة لن تتوقف عن 
حتركها او تطفأ نيرانها في املســـتقبل 
املنظور، فمازالـــت بعض دول املنطقة 
العربية واخلليجية مستهدفة وبقوة من 
تلك الكرة اجلهنمية التي ميكن ان تسدد 
احيانا للدول املقصودة مباشرة او عن 
طريق تسديدها لدول قريبة منها بقصد 

االضرار بها بالتبعية. 

 فيصل عبدالعزيز الزامل
 Faisalalzamel@yahoo.com 

 سامي عبداللطيف النصف
 samialnesf١@hotmail.com 

 رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق 

 خووش حچي يا ألطاف اهللا
 «انتحار رائد فضاء» أحد أهم مؤلفات القذافي.

  ـ والشعب الليبي ومعه الشعوب العربية يتمنون قراءة قصته الجديدة 
«انتحار بطل الزنقا»!

 ڤيديو مركب لهيفاء تغني للقذافي: «يا جميل يا عسولة».
  ـ أتمنى عدوية يغني له: «زنقا يا دنيا زنقا.. زنقا وتاهو الحبايب.. مولد 

 أبواللطف  واحدوصاحبه خايب»!

 البقاء هللا 

 مواقيت الصالة 

 4.51  الفجر 
 6.10  الشروق 

 12.00  الظهر 
 3.20  العصر 

 5.50  المغرب 
 7.06  العشاء 
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غـدًا

 أميركية تشوي ابنها في الفرن! 
 غرينفيلـ  يو.بي.آي: وجهت إلى امرأة أميركية تهمة قتل ابنها شيا في 
الفرن، وقالت الشرطة في مدينة غرينفيل بوالية ميسيسيبي األميركية 
انها عثرت األربعاء على ابن تيري روبنسون (٢٤ عاما) البالغ من العمر 

ثالث سنوات محترقا في الفرن.
  واعتقلت األم لالشتباه بقتله ووجهت إليها تهمة القتل الحقا، ولكن 
سيجري تشريح اجلثة للتأكد مما إذا كان الطفل مات قبل إدخاله الفرن 
أو بعد ذلك، وقال مفوض الشرطة ميثيل جونسون ان جسم الطفل كان 
اليزال دافئا حني عثر عليه، وأشــــار إلــــى أنه عثر على طفلة أخرى في 

 تيري روبنسون املنزل نقلت إلى مركز إليواء األطفال في الوالية. 
 مهدي خليل إبراهيم القالف ـ ٥١ 
عامـــا ـ الرجال: حولي ـ 
احلسينية العلوية قرب 
االحتاد العام للنقابات ـ 
النساء:  ت: ٩٧٩٠٤٥١٣، 
القصورـ  ق٢ـ  ش٦ـ  م٧ 

ـ ت: ٢٥٤٢٩٣٣١.
  ضحيه سعيد بن مديعج العازمي ـ 
أرملة دهيران عبداهللا بن 
مديعج العازميـ  ٧٩ عاما 
ـ صباح السالمـ  ق١١ـ  ش 
األولـ  م٢٧ـ  ت: ٩٧٧١٩٩٩١ 

ـ ٦٦٥٥٦٥١٠.
  عبداهللا شـوميي شـافي موطان 
السبيعيـ  ٤١ عاماـ  الرجال: 
هدية ـ ق١ ـ ش٤ ـ م١٥ ـ 
النساء:  ت: ٩٤٩٩٢٨٨٨، 
الرقة ـ ق٧ ـ ش٢ ـ م١٨٠ 

ـ ت: ٦٠٠٦٤٢٢٤.
  رفعه عبداملانع الصوان العجمي ـ 
زوجة عبداملانع معجب 
املانع العجميـ  ٧٠ عاماـ  
بيانـ  ق١ـ  الشارع الثاني 
ـ   ٩٤٤٦١٢١٢ ت:  ـ  م٩  ـ 

.٩٩٧٨٨٦٠٠
  بدر خالد خليفة الرباح ـ ١٨ عاما 
ـ الرجال: األندلس ـ ق٦ ـ 
ش٤ـ  م١٦ـ  ت: ٩٩٠٨٠٢٩٩ 
النســـاء:   ،٩٧٧٨٦٩٠٠ ـ 
القريـــن القصـــور ـ ق١ ـ 
ش٤١ ـ م١١ ـ ت: ٩٩٩٤١١٤٥ 

ـ ٩٩٨٨٦٧٧٠.
  حسـني حسـن حاجي دشـتي ـ 
الرجال: مسجد  ـ  ٤٦ عاما 
االمام املهديـ  الرقعيـ  ت: 
 ،٩٩١٣٩٠٧٠ ـ   ٩٩٠٩٣٦٩٦
النساء: النهضةـ  ق١ـ  ش١٠٥ 

ـ م٤ ـ ت: ٩٩٦٢٠٧٠٤.
  حسني موسى عبداهللا اكبر غريب 
رضاـ  ١٩ عاماـ  الرجال: مسجد 
االمام احلسن ـ بيان ـ ت: 
٩٩١١٣٨٠٧، النساء: القصور 

ـ ش١ ـ ق٦ ـ م٤٥. 

 هيا عبدالسالم األحد وياكم
 تستضيف «األنباء» 
باچر األحد بديوانيتها 
الفنانة الشابة املتألقة 
هيا عبدالسالم وذلك 
من الساعة الـ ٥ حتى 
الـ ٦ مساء لتتحدث عن 
جديدها في التلفزيون 
ومسلســـلها «ساهر 
الليل» والذي أثار ضجة 
كبيرة عند عرضه في 
شهر رمضان املاضي 
وهـــل ستشـــارك في 
اجلزء الثاني منه، وأهم 

خططها املستقبلية.
القـــراء    أعزاءنـــا 
ســـيكون معكم على 

الطرف اآلخر من الهاتف الفنانة الشابة هيا عبدالسالم 
لتجيب عن جميع أســـئلتكم واستفساراتكم وذلك من 
الســـاعة الـ ٥ حتى الـ ٦ مســـاء عبر هواتف «األنباء»: 

٢٢٢٧٢٨٨٨ ـ ٢٢٢٧٢٨٨٩

 الصفحة
   األمنية ص١٤ 

 صفحة آراء ص ٧ 


