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 احلالة البحرينية فريدة 
في نوعها، فال هي شبيهة 
بحالـــة مصـــر وال بحالة 
تونس، بل وليست قريبة 
الصلة مـــن حالة اليمن او 
غيرها، إذن هيـ  كما اعرفـ  
حالة خاصة شديدة التعقيد، 
ومن هنـــا فالتعامل معها 

يجب ان يأخذ منحى آخر يتفق 
مع طبيعتها.

  والكتابة عن وضـــع البحرين متعب للكاتب، فكل 
فريق يعتقد ان احلق الكامل معه، ومن املرجح ان كل 
فريق سيحكم على الكاتب من خالل تلك الرؤية، فإما 
ان تكون معي واال فأنت ضدي، وتلك مقولة سيئ الذكر 
بوش، ومن اجل ذلـــك وعلى الرغم من صلتي القوية 
باحلالة البحرينية، فقد كنت اقدم رجال واؤخر اثنتني 
قبـــل اقدامي على كتابة هذا املقال خوفا من ان اصنف 

بانني مع هذا التيار او ذاك.
  سبق ان كتبت عما عرف بـ «التجنيس السياسي»، 
وقلت وقتها: ان هذه العملية ما كان ينبغي ان حتدث، 
فليـــس من املعقول االتيان بقوم مـــن خارج البالد ال 
يتمتعون بأي مؤهالت علميـــة تنفع البالد او العباد 
من اجل هدف سياسي مكشوف، بل وليس من املعقول 
ان تعطي الدولة هؤالء وظائف ومساكن بينما ال يجد 

الكثيرون من املواطنني سكنا او عمال!
  وقلت: من حـــق املواطن البحريني ان ميتلئ حقدا 
وحنقا وهو يرى اعدادا من شرطة بالده من ذلك البلد 
البعيد بينما يحرم هو من العملـ  غالباـ  في هذا املرفق 

مع شدة حاجته للعمل!
  يطالب املتظاهرون باصالحات سياسية، منها الغاء 
دستور عام ٢٠٠٢ ووضع دستور بديل، وكذلك انتخاب 
مجلس تأسيسي على اســـاس تساوي االصوات بني 
الناخبني، وايضا انتخـــاب احلكومة بدال من تعيينها 
واشـــياء اخرى تتعلق مبا يســـمونه حتقيق العدالة 

املطلقة بني جميع املواطنني.
  لكن بعض هؤالء يذهبون بعيدا في مطالبهم مثل 
ابعاد االســـرة احلاكمة نهائيا، واحيانا يرفع بعضهم 
شعارات غير مقبولة عربيا، وكان من واجب املتظاهرين 

اال يسمحوا بشعارات ال تخدمهم في نهاية املطاف.
  االشكالية في وضع البحرين ان هناك تيارين كبيرين 
ال يتفق احدهما مع اآلخر، التيار السني والتيار الشيعي، 
تيار يوصف بأنه مع الدولة واآلخر ضدها، وهناك من 
يعمل على اذكاء روح الفرقة بني كال التيارين، ليس من 

داخل البحرين وحدها بل ومن خارجها ايضا!
  تيار يتظاهر بالقرب من دوار اللؤلؤة واآلخر بالقرب 
من مســـجد الفاحت ولكل تيار رؤيتـــه اخلاصة، ومن 

هنا تأتـــي اخلطورة على 
البحرين كلها.

الوحدة    احلديث عـــن 
الوطنية لم يتوقف، الشيخ 
علي السلمان حتدث كثيرا 
عن هـــذا املوضوع ومثله 
د.عبدالرحمـــن احملمـــود 
باالضافـــة ملعظـــم علماء 
البحرين من كال  ومثقفي 
اتباع املذهبني، لكن احلديث وحده ليس كافيا، وهذا ما 

يجب ان يعيه اجلميع حفاظا على مصاحلهم.
  هناك اشـــياء يتفق عليها كل مواطن، ومنها ملف 
الفساد وسرقة املال العام واحيانا اخلاص، هذا امللف 
مهم جدا ومن املهم ان يكون القضاء عليه هدفا مشتركا 
ألنه سيحقق مصالح كبرى لكل بحريني وسيقضي على 

معظم املشاكل التي قامت املظاهرات من اجلها.
  منذ بداية املظاهرات، طرح احلديث عن املفاوضات 
التـــي دعا اليها ولي العهد، وكان للمعارضةـ  واليزال 
ـ شـــروط حول هذه املفاوضات وضماناتها والقضايا 
االساسية التي سيتم التفاوض حولها، وكثر احلديث 
ولم يتم التفاوض اجلاد حتـــى اآلن، واعتقد ان على 
املعارضة اال تترك هذه الفرصة دون االستفادة منها.

  وكما قلـــت في البداية فالبحرين لها وضع خاص، 
ومن اجل ذلـــك فقد زار ولي عهـــد البحرين الكويت 
والتقى بصاحب الســـمو االمير الشيخ صباح االحمد 
وجرى بينهما حديث حول اوضاع البحرين، السيما 
بعد اجلهود التي بذلتها الكويت للتقريب بني وجهات 

نظر الدولة واملعارضة.
  اململكة العربية السعودية فعلت الشيء نفسه، ودول 
اخلليج اعلنت تضامنها مع البحرين، وكلها شجعت 
على احلوار باعتبـــاره الطريق االفضل للوصول الى 

حلول ترضي كل االطراف في البحرين.
  مرة اخرى وضع البحرين يختلف كثيرا عن اوضاع 
دول اخـــرى، وهذا ما اعتقد ان االخـــوة في البحرين 
يعرفونه جيدا، ومن املؤكد ان هذه املعرفة ستجعلهم 
يتخذون الوســـيلة الفضلى واالســـرع للوصول الى 
حلول جيدة حتقق لهم العدالة التي ينشدونها والتي 
يتفق معهم اجلميع على اهمية حدوثها، اما رفع سقف 
املطالب عاليا فقد ال يفيدهم بل قد يضيع فرصا كثيرة 

تعبوا وبذلوا الدماء من اجل حتقيقها.
  واخيـــرا، العدالة مع اجلميع هي التي حتقق االمن 
والســـالم واالطمئنان، كما حتقق التالحم بني جميع 
طبقات املجتمع مهما كانت توجهاتهم الفكرية واملذهبية، 
وامل ان تدرك حكومة البحرين هذه املعادلة الواضحة، 
ويوم ان تفعل يومها ســـيعود كل بحريني الى منزله 

وهو مطمئن النفس مرتاح البال. 

 ال شك أن ثورة ٢٥ يناير 
في مصر برزت بعد ثورة 
تونس أيضا في يناير من 
هـــذا العام كظاهـــرة غير 
مسبوقة في العالم العربي 
الذي يعتبر من العالم الثالث 
املغلوب على أمره، واختلفت 
األفهام والرؤى في مناشئ 

وأهداف هذه الثورة التي خطت 
طريقا ومنهجا جديدا لشعوب املنطقة. 

  قســـم من املراقبني لألحداث والتحوالت السياسية 
واالجتماعية يقدرون أن ما حدث لم تفاجأ به ال أميركا 
وال حلفاؤهـــا البارزون من الـــدول الغربية بل يرون 
أنها هي وراء اختالق األحـــداث وفقا لقرارها بتغيير 
قواعد اللعبة السياســـية، ويقدمـــون األدلة على ذلك 
بتقارير ووثائق غربية تسند رؤيتهم، والقسم اآلخر 
من املنظرين واملتابعني على خالفهم يقدمون التحليالت 
الدقيقة والتفاصيل الوجيهة بالوقائع التي تثبت أن 
هذه الثـــورة قد تولدت من معاناة الشـــعب املصري 
وإرادة شبابه وشيبه بدون أي تدخل أجنبي وحققت 
أول ثمارها بإســـقاط الرئيس السابق حسني مبارك 

ونظامه بعناية إلهية. 
  فيا ترى هل الرأيان متناقضان حتى نسأل أيهما هو 
الصحيح املطابق للواقع بحيث يلغي أحدهما اآلخر؟ 
أم أنه إذا صـــح أحدهما يبقى اآلخـــر قائما كاحتمال 
راجح؟ ال يغيب عن الساســـة أن الـــدول ذات األدوار 
الرئيسية في ملعب السياسة الدولي تستند في رؤاها 
وخططها وأهدافها على مراكز دراسات استيراتيجية 
تابعـــة ملصاحلها وإرادتها، فتشـــخص لها التحوالت 
النوعية والفرص والتهديدات في مناطق نفوذها، وما 
ينبغي وما ال ينبغي في هـــذه املرحلة وتلك األخرى 

لتعزيز أهدافها السياسية واالقتصادية. 
  التقارير التي اســـتند إليها أصحـــاب الرأي األول 

تنبأت بتغييرات مستقبلية 
مســـتحقة في العديد من 
أيدي  العربية على  الدول 
شعوبها ناشئة من تراكم 
التجارب السلبية والوعي 
واملعانـــاة الطويلة، األمر 
الـــذي تقرر علـــى ضوئه 
استباق األحداث بإثارتها 
واملراوحة في موقف وسطي 
إزاءها ثم التخلي عن احلليف كما مت بالنسبة للرئيس 
التونسي الســـابق والرئيس املصري وأخيرا محاولة 
حتوير الوقائع والنتائج بالصيغة التي تنسجم ومصالح 
وأهداف الدول املســـيطرة. من يذهب إلى هذا الرأي ال 
أجـــده يختلف مع الثاني في أن الثـــورة بدأت بإرادة 
الشباب، ومن أغراهم بذلك «إن كان قد فعل» فقد فعلها 
مســـتبقا أحداثا رأى أنها حتما ستكون بإمالء الواقع 
املر، فتسريعها ال يغير من طبيعتها وحقيقتها شيئا، 
ورفع اليد عنها مرحليا حتى تتسنى قراءتها جيدا قبل 
تطويعها ال ينفي قانونيـــة وفاعلية املدد اإللهي غير 
العادي الذي وحد قلوب الشباب والشعب على اختالف 
طوائفه وحطم جدار اخلوف وقدم الشهداء حتى حتقيق 
إسقاط النظام ورأس النظام. قال تعالى (لو أنفقت ما 
في األرض جميعا ما ألفت بني قلوبهم ولكن اهللا ألف 
بينهم ـ األنفال:٦٣). ومع اعتبار األسباب املوضوعية 
لنجـــاح الثورة املصرية، فإن املدد اإللهي الغيبي فيها 
واضحا لكل متدبر، (يد اهللا فوق أيديهم ـ الفتح: ١٠) 
(يد اهللا) تعبر عن األسباب الغيبية و(فوق أيديهم) 
تعبر عن األسباب البشرية. أما عن الغلبة في النهاية 
ملن ستكون، فحتما ستكون من نصيب الشعوب احلرة 
الواعية األبية، مهما اشتد مكر املتسلطني، فهذا ما تعلمناه 
من سنن التاريخ، وقول الباري عز وجل (ميكرون وميكر 

اهللا واهللا خير املاكرين ـ األنفال: ٣٠).
  amam_١٤@yahoo.com 

 د.محمد علي الهرفي

 متى سينفّض الثوار؟

 وجهة نظر

 د.خديجة المحميد

 من وحي ثورة النجباء
 

 مبدئيات

 أثبتت نظرية «الســـبع سنني العجاف 
والسبع ســـنني السمان»، التي وردت في 
القرآن الكرمي على لســـان النبي يوسف 
عليه الســـالم، أنها أهم نظرية في األمن 
الغذائي، سابقة لعصرها، وال تزال حتى 
يومنا هذا هي األكثر جـــدوى في الواقع 

االقتصادي.
  كمـــا أن مصطلح «غذائي»، يوحي بأن 
املعني في املوضوع، هو الدول الزراعية، 
أو التي تعتمد بشكل أساسي على الزراعة 
في دخلها وهو مفهوم خاطئ طبعا، إذ ان 
األمن الغذائي مصطلح يشمل حتى الدول 
الصناعية، وحتى الدول التي تعتمد على 
النفط، وأقرب مثال على ذلك الكويت، فقد 
متكن أمنها الغذائـــي من أداء دور متميز 

وقوي أثناء أزمة الغزو عام ١٩٩٠.
  واستشعرنا في الكويت أهمية أن تكون 
لدينا زراعة، فنشط هذا القطاع بعد الغزو، 
وأصبحت املنتوجـــات الكويتية تنافس 
املنتوجات األخـــرى، بل إنها وصلت الى 
مرحلة أن حتتل الصدارة أحيانا. ولكن رغم 
ذلك، ال يزال هذا القطاع يحتاج الى الكثير 
من التنظيم والبرمجة، فاملنتوج الزراعي 
ال يدخل ضمن مفهوم األمن الغذائي، بقدر 

ما هو تلبية حاجات آنية للسوق.
  وعلـــى الرغم من أهمية هـــذا املفهوم 
الغذائـــي، إال أن االهتمام بـــه ليس على 
مستوى النتائج املترتبة على إهمال العمل 
به. وحتى الندوات واملؤمترات التي تقام 
في هذا املجال تبقـــى محصورة في إطار 
رســـمي ضيق، وغالبا ما يأخذ املوضوع 
حيزا محدودا في وســـائل اإلعالم، ويذكر 
بشكل عابر في النشرات االقتصادية كما هو 
احلال مع املؤمتر األول للصناعات الغذائية 
الذي عقد في البحر امليت قبل أســـابيع، 
ونبه إلى مســـألة على درجة من األهمية 
وهي ان العجز الغذائي احلالي يقارب ٥٠ 
مليار دوالر سنويا وان الزيادة السكنية 
العربية تنمو مبعدل ٢٫٣ ٪. ومع حساسية 
هذه النسبة إال أن أحدا من اجلهات املعنية 

لم يتحرك ألخذ االحتياطات الالزمة.
  وفي هذا املؤمتر، فتـــح رئيس احتاد 
رجال االعمال العرب حمدي الطباع، نافذة 
على خطر محدق يتمثل في أن «املشكلة 
الرئيســـية التي تواجه املجتمع العربي، 
هي توفير احلد األدنـــى من االحتياجات 
الغذائية حيث إن اإلنتاج العربي من الغذاء 
ال يكفي احتياجات أكثر من ثلثي ســـكان 
املنطقة، بسبب تفاوت املوارد الزراعية بني 
الدول العربية، وضعف الهياكل الزراعية 
وضعف االســـتثمارات في مجال الزراعة 

وإنتاج الغذاء».
  لدينا فـــي العالم العربـــي تخبط في 
السياسات الزراعية بشكل كبير، فنحن حتى 
االن غير قادرين على ضبط موارد مياهنا، 
والتي هي الركن احملوري في عملية الزراعة، 
فال خطة واضحة جتـــاه املياه الباطنية، 
وال تلك التي تهدر فيما ميكن ان أســـميه 
بـ«املياه الزائـــرة» كاألمطار أو في ذوبان 

الثلوج.. فما بالك عن األنهار؟.
  املوضوع اآلخـــر املهمل، هـــو وجود 
مساحات عربية شاسعة التزال بكرا رغم 
توافر املياه لها بشكل كبير من أنهار عظيمة، 
ولكن مشكلة الزراعة العربية تكمن في أن 
«اجلراد السياسي» هو الذي يقضي على 
اخلطط الزراعية، وعلى امكانية ان يكون 
لدينا أمن غذائي تطمئن له االجيال. ويتمثل 
«اجلراد السياسي» في احلروب الداخلية، 

عدم االستقرار والفساد.
  Nasser@behbehani.info 

 الجراد السياسي
 

 د. ناصر بهبهاني

 نوافذ

 فـــي القرن املاضي كانت اخلطابات الثورية التي ترســـم وهم األعداء 
الذين يحاولون التربـــص باألمة وخطابات القومية العربية وغيرها من 
احلشو الفكري التقليدي مبثابة السور الواقي لصناع الثورات العربية، 
لكن هذا البناء السيادي مع مرور الزمن انتهى عمره االفتراضي وأصبح 
هشـــا ضعيفا على الرغم من ســـيادة قوة القمع وتعدد االجهزة األمنية 
التي تراقب الشعب «وتؤدبه» في الداخل واخلارج، فال صوت يعلو فوق 
صوت رجال الثورة الذين ال يقبلون بنسبة الـ ٩٩٫٩٩٪ من االستفتاء أو 
االنتخابات الهزلية التي تنتهي دائما بتمديد أو جتديد والية الرئيس وكأن 

األمر عبارة عن جتديد رخصة قيادة وليس رخصة رئاسة!
  لو أجرينا مسحا نظريا على الثورات العربية املعاصرة أو الطازجة ـ 

إن صح التعبير ـ لوجدنا عدة قواسم مشتركة بينها ومنها:
  أوال: الرئيس أو أبناء الثورة أو احلزب احلاكم يدعون أنهم من الشعب 
وإليه إال أنهم يقومون عكس ذلك متاما والدليل على ذلك أنهم قبل الثورة 
كانوا فقراء وبعد الثورة أصبحت أرصدتهم باملليارات أما الشعب فعادة 

ما يكون في فقر مدقع.
  ثانيا: عندما يتولى الرئيس الثوري سدة احلكم «بعد أن احتله في غفلة 
من الزمن» فإنه ال يتركه أبدا فالزعماء الثورويون الساقطون واملترنحون 

احلاليون حكموا بالدهم من ٢٠ إلى ٤٠ عاما دون وجود نائب لهم.
  ثالثا: لكون احلاكم ظاملا لشعبه ماديا ومعنويا فإنه بقدرة اهللا سبحانه 
وتعالـــى يصبح كاملغناطيس الذي يجلب له احلاشـــية الفاســـدة ماديا 
ومعنويا وإداريا لكي تســـقط نظامه عاجال أو آجال واألمثلة واضحة في 

هذه الثورات العربية الطازجة.
  رابعا: االنفتاح العاملي لم يعره حكام الثورات أي اهتمام وذلك بسبب 
الثقة الزائدة عندهم بأجهزتهم االمنية واإلعالمية التي تدين بالوالء لهم 
لكن مواقع التواصل االجتماعي والفساد االداري واملالي والبطالة واجلوع 
أصبحت مبثابة القنبلة املوقوتة التي انفجرت شـــعبيا في وجوه هؤالء 

احلكام.
  خامســـا: إن ما يحدث اآلن في الشرق األوســـط هو حالة من التغيير 
السياســـي لنظام جديد يسمح مبحاســـبة احلكومة من قبل الشعب في 

اي وقت.
  وقد يدعي البعض ان الكويت ليست بعيدة عن ثورة شعبية عارمة، 
لكن احلقيقة غير ذلك متاما فالكويتـ  ونظامها السياســـي الدميوقراطي 
ـ كانـــت وال تزال منوذجا حيا يحتذى به، فاحلرية مكفولة، واالنتخابات 
البرملانية نزيهة واحلب كبير جدا بني احلاكم واحملكوم والتجانس الشعبي 
جتـــده في أروع وأرقى صورة واألمن واألمان أيضا في أروع صورة على 
الرغم من املخلفات العســـكرية التســـليحية التي تركها اجليش العراقي 
املهـــزوم على أرض الكويت الطاهرة، ويحق لنا الفخر واالعتزاز بأنه لم 
يحدث تفجير في الكويت من قبل كويتيني منذ التحرير الى اآلن وهذا يدل 
على قوة العالقة بني نسيج الشعب الكويتي وبني احلاكم واحملكوم وهذه 
احلالة تختلف متاما عن احلالة العراقية أما صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد فهو ليس أميرا لنا فحسب بل هو مصدر فخر واعتزاز لنا 
في احملافل الدولية واالقليمية، ولعل الوساطة االخيرة التي قام بها لرأب 
الصدع بني االمارات وعمان خير دليل على ذلك. لذلك ال يوجد في الكويت 
إال نـــوع واحد من الثورات أال وهو ثورة احلب والوالء من قبل الشـــعب 

للكويت وأميرها الشيخ صباح األحمد حفظه اهللا ورعاه. 

 نتعرف على أناس كثر في حياتنا وعلى مدى العمر املقرر لنا في هذه 
الدنيا سواء كان التعارف في مجال الدراسة أو اجليرة أو مجال التعلم في 
مدرسة أو جامعة أو في مجاالت العمل املختلفة، طرق مختلفة ومتعددة 
للتعارف، البعض يتـــرك بصمته الواضحة من خالل جتاربنا معه، هذه 

البصمة التي تكون ايجابية من جانب ومع آخرين قد تكون سلبية.
  والن اإلنســـان كائن اجتماعي بطبعه وفي عرف أهل الكويت الطيبني 
«الروح حتب األرواح» يسعى الفرد منا لكسب اكبر قدر ممكن من املعارف 
واألصدقاء الذين يتواصل معهم وديا وفكريا وإن قال البعض ان الصديق 
لم يعد موجودا في زمن طغت فيه املاديات لكن تظل احلاجة لرفيق نقاش 

أو رفيق يشاركنا الفرح املار في حياتنا أو يساندنا حني مير احلزن.
  احلاجة تظل موجودة ســـواء وافقنا، أو رفضنـــا ولكن تظل الفروق 
الفردية في درجة اجتماعية كل منا فهناك من يسعى للتعارف بقوة وينتهز 
الفرص لذلك في جمعية تعاونية أو سوق جتاري أو مقهى أو جامعة أو 
ملتقـــى أيا كان نوعه وهناك من يظل في مكتب واحد مع آخرين وينفرد 

بذاته ليصبح التعارف مفروضا بسطحية واضحة.
  املؤلم للفرد الذي حتكمه عاطفته الشعور بالضيق واأللم حني يغادره 
معارفه.. والفراق له أشكاله املختلفة فقد يغيب املوت صاحبه وهذه إرادة 
اهللا وال راد لقضائه ولكن األلم األشد حني يبتعد العزيز ويكون في نفس 
املكان الدنيوي معنا ولكن ال اتصال وال تواصل يبقى مجرد ذكرى تطوف 

في البال بني حني وآخر.
  نحن العرب حتكمنا عاطفتنا يعيب البعض علينا ذلك لكن من زاويتي 
أفتخر خاصة حني تكون العاطفة في النواحي االجتماعية ال تؤثر ســـلبا 
في قرارات مصيرية أو قانونية. هذه العاطفة هي التي جعلتنا نتعاطف 
مع الشعوب العربية في مشاكلها وهذه العواطف هي التي جتعلنا نكسب 
املزيـــد من الصداقات واملعارف وهذه العاطفة هي التي تدخل الرحمة في 

قلوبنا جتاه اآلخرين فال عيب في عاطفة حتركنا نحو اخلير.
  العيب حني ال يقدر الغير املشاعر احللوة الصادرة منا لهم وال يقابلون 
تواصلنا بتواصل بل قد مير البعض أمامك ويشيح بوجهه عنك الى الناحية 
األخرى دون سبب مقنع أو سبب للجفاء فال يكون العيب فينا إمنا العيب 
فيهم في تركيبة خاطئة حاقدة وفي تربية ال اقتداء فيها برسول الرحمة 
(ولو كنت فظا غليظ القلب النفضوا من حولك) وهو الداعي للسالم وان 
اخلير من البشـــر هو البادئ بالسالم وان التبسم في وجه أخيك صدقة، 
مثل هؤالء قد يدخلون األلم في نفوســـنا ولكنه ألم مؤقت ندرك بعده أن 
مثلهم ال يبكى عليه ونظل نحن أمام خالقنا صحيحي الدين وامللة واخللق 
مظهرين طبيعة اإلنســـان وحريصني على اجتماعيتنا التي اكتســـبناها 
بالفطرة ومقتدين برسولنا األعظم صلوات اهللا عليه وسالمه ومطبقني 

قوانني آخر األديان.
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