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هناك تسعة أخطاء إذا قامت بها أي دولة في العالم فاعلم 
بخرابها، واعلم انها الى نهاية حتمية، استطاع أحد الكتاب 

واسمه بليك هاونسيل ان يشّخص ويضع هذه النقاط 
التسع التي ضاع بها نظام الرئيس السابق ملصر، ولعل من 

املناسب ان نضع هذه األخطاء التسعة ونحاول التعليق 
عليها ملا لها من أهمية كبرى في حياة الشعوب واألمم.. 

ولعل من املناسب إن جتد هذه األخطاء التسعة من يفكر 
فيها بعمق ورؤية وبفهم عميق، فمعظم الدول التي سقطت 

واملرشحة للسقوط البد ان جتد واحدا من هذه األخطاء 
التسعة واقعا بها بدرجة أو بأخرى، ونضع لك عزيزي 
القارئ هذه األخطاء التسعة مع التعليق املناسب عليها 

ونذكرها اآلن بشكل سريع.
٭ أوال: اإلخفاق في توزيع الثروة.
٭ ثانيا: السماح بانتشار الفساد.

٭ ثالثا: غياب الرؤية.
٭ رابعا: إصالحات فاترة.

٭ خامسا: توريث السلطة.
٭ سادسا: سوء تقييم قدرة الشعب )الناشطني(.

٭ سابعا: املبالغة في املناورة السياسية )املخادعة(.
٭ ثامنا: القمع بطرق مستفزة )بلطجية(.

٭ تاسعا: االعتداء على املقربني واحملسوبني.
وهنا الحظ دقة اختيار األسباب، وهي واهلل قمة في الفهم، 

في العمق، أما األول، فحدث وال حرج فما أن ترى لدى 
إحدى الدول الثروة املناسبة إال وترى سوء التوزيع ما 

يجعل الغل يكبر ويكبر مع األيام حتى ليصبح ثابتا في 
لسان الصغير قبل الكبير، فعلى سبيل املثال، في مصر 

هناك إخفاق واضح في توزيع ثروة االقتصاد املصري الذي 
منا بقدر محترم لكن معظم املصريني ال يشعرون بأنهم 
حصلوا على نصيبهم العادل من تلك الثروة، وبدال من 

ذلك كانوا يشاهدون رجال األعمال األثرياء يقيمون صالت 
وروابط مع احلزب احلاكم ويسرقون ثروات وخيرات 

البالد؟!
لهذا فمن املهم على كل دولة ان تعيد تقييم وضع املواطن، 

وهل هناك خلل في معيشته أم ان األوضاع سليمة؟ وما 
أكثر ما نعرف من دول عربية متلك السلطة فيها الثروات 
لكن شعوبها تعيش على حد الفقر بنسب كبيرة.. تتجاوز 
في بعضها 60% أو أكثر من ذلك، فهل هذا عدل أو عقل أو 
نزاهة أو شرف في إبقاء اناس قيد الفقر وحرمان وعوز 

دائم واآلخرين في عز ومنعة، وهذه النقطة ـ االخفاق في 
توزيع الثروة ـ عنصر مهم، فأكثر الشعوب تشاهد خيرات 

بالدها التي يستمتع بها قلة هنا وهناك وهم صامتون 
والفقر واحلاجة تدلهم على طرق أخرى تهلك احلرث 

والنسل.. مخدرات.. زنا.. رشاوى.. سرقات..الخ.
أما الثاني: السماح بانتشار الفساد ليتغلغل في احلياة وهو 

ما جعل من املستحيل على أي شخص في البالد العربية 
حتقيق حياة نزيهة حيث ال ميكن إجناز أي شيء دون 

تقدمي رشوة أو بالواسطة وتفشي االختالس.. وهذه نقطة 
ولألسف نراها واضحة في بعض بالدنا هنا وهناك، وبعض 
السلطات بأجهزتها تقف موقف املتفرج على مواطن اخللل 

وهي تعلم متاما مواطن الفساد وبؤره وتستطيع محقه 
متاما كما تفعل بعض الدول املتقدمة التي تعرف متى تهاجم 

ومتى تطبق القانون واغلب شرائح املجتمع تعرف متاما 
ان القانون لن يحابي أحدا، أما نحن في بالدنا ولألسف 

فسنجد بعض أصحاب النفوذ يتغلغلون بالفساد دون ان 
يجدوا من يوقفهم عند حدهم.. لهذا فأي بلد يكون الفساد 

منتشرا فيه عليك رفع اإلنذار بدرجة عالية حتى تسلم 
سفينة املجتمع وال تغرق مبن فيها.. وفي املقاالت القادمة 

مبشيئة اهلل سنكمل بقية األخطاء التسعة القاتلة ألي أمة ال 
تنتبه وال تعي ما هي عليه.. واهلل الهادي.

نعم، استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد هذه املرة مستحق بالثالثة وباألربعة واخلمسة 

والستة، ومن يدعي أن استجوابه يعد جتاوزا لصالحيات 
الوزراء في عدد من احملاور عليه ان يعيد حساباته 

ألف مرة وينظر الى الوطن قبل ان ينظر الى مصلحته 
الشخصية، فقد فاض بنا الكيل، فال يعقل أنه وبسبب 

تاجرين و3 نافذين يتم اللعب بـ»حسبة« البلد.
وهناك من يقول إن سمو الرئيس ميتلك األغلبية 

املريحة التي ستمكنه من عبور االستجواب وحتويل 
اجللسة الى سرية وحتى لو بلغ األمر الى حد طرح 

الثقة، فـ »الرئيس« ميتلك أغلبية ميكنه معها العبور كما 
فعل من قبل مع استجواباته، وهذا صحيح، بل متوقع، 
وسيعبر وستحول اجللسة الى سرية في اي استجواب 

يوجه له.
وال يهمني شخصيا إن عبر أم لم يعبر، ولكن األهم 
هو ما سيثار خالل فترة ما قبل االستجواب وخالل 
اجللسة، ما يهمني هو حجم احلقائق التي ستكشف، 

أنا وغيري ال نريد سوى احلقيقة، وال نبحث عن 
إسقاط رأس أي شخص، نعم نريد أن نعرف من لعب 

بـ»حسبة« البلد، ومن جتاوز القانون ومن ضرب 
القانون بعرض احلائط ومن يقف معهم ومن سّهل لهم 

ومن أيدهم.
هذا »االستجواب« سنرى فيه أقنعة تتساقط وضمائر 

ستكشف وخفايا صدور ستثار عالنية وعلى املأل.
استجواب النائب الفاضل أحمد السعدون لسمو رئيس 
مجلس الوزراء مستحق، وحتى لو لم يعبر الى ما نريد 

فيكفي أنه سيكشف الكثير من األوراق املقلوبة في 
مشهدنا السياسي، آه كم نحن متعطشون ملعرفة احلقيقة 

ولتعرية اجلميع.

أحوال
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هالك األمم 
بتسعة..

استجواب 
السعدون

والبحث عن رأس 
احلقيقة

د.هند الشومر

عبدالحميد جاسم الباللي

سامي الخرافي

د. فالح العمرة

توالت األحداث مؤخرا في بعض الدول 
العربية واخلليجية، وشهدت هذه الدول 
املظاهرات واملسيرات التي تندد بالنظم 

احلاكمة فيها وطلب التغيير، وكانت 
هناك بعض أعمال الشغب وترويع 

املواطنني اآلمنني فيها من بعض الفئات 
التي تهدف الى تدمير الوحدة واألمان، 

هل نقف مكتوفي األيدي جتاه هذه 
األحداث املتوالية والتي تزعزع األمن 
واالستقرار؟ البد لنا من وقفة جادة 

وسريعة جتاه ذلك إذ البد من تكثيف 
احلمالت التوعوية والتثقيفية للشباب 

الذين يشكلون عمود املجتمع وحضهم 
على الوالء واالنتماء للوطن عن طريق 
جميع وسائل اإلعالم سواء املرئي أو 
املسموع أو املقروء حتى ال نتعرض 

ملثل هذه األمور في وطننا، وال ننسى 

دور القادة الدينيني للدعاء لهذا الوطن 
املعطاء بأن ينعم باألمن واألمان في ظل 
القيادة احلكيمة ودعوة املواطنني كافة 

شبابا ورجاال ونساء للتالحم والتعاون 
مع احلكام للحفاظ على كيان الوطن 

وعلى خيراته، وال نقف عند هذا احلد 
فاألسرة لها الدور الكبير في تنشئة 

األبناء التنشئة الصحيحة وغرس 
التعاليم الدينية واملبادئ اإلسالمية 

في نفوس األبناء وحثهم على العمل 
والتعلم لننهض بالوطن ونرتقي به، 
قال تعالى: )الذين آمنوا ولم يلبسوا 
إميانهم بظلم أولئك لهم األمن وهم 

مهتدون ـ األنعام: 82(. وال نغفل دور 
املدرسة في تعليم األبناء املواطنة 

والتفاني في خدمة الوطن مبا يرضي 
اهلل ألن الوطن درة يجب احملافظة 

عليها على مدى األزمان حيث انه ال 
قيمة لإلنسان دون الوطن، وكان ذلك 

جليا أثناء االحتالل اآلثم، وما ترتب 
عليه من آثار مازالت تعاني منها البالد 
حتى اآلن، إن دور مؤسسات املجتمع 

املدني ال يقل أهمية عما ذكر، فيجب ان 
حترص هذه املؤسسات على استقطاب 
الشباب وحثهم على األعمال التطوعية 

التي تعبر عن حب الوطن والوفاء له 
ملا يقدمه لنا جميعا من خيرات وأمن 
وأمان، ودور الوزراء واملسؤولني في 

جميع الوزارات ومؤسسات الدولة 
يجب متابعته والتأكيد عليه من جميع 

اجلهات الرقابية حتى تتم مكافحة 
الفساد بجميع أنواعه وعلى جميع 

املستويات حتى ال نتعرض للضغوط 
من بعض فئات املجتمع التي تتخذ 

ذلك حجة للمسيرات واملظاهرات التي 
تتم، وأشيد هنا بسلطنة عمان التي 
اتخذت اإلجراءات التصحيحية بناء 
على رغبة الشعب في وقت قياسي 
لتنعم باألمن واألمان وحتافظ على 

وحدتها ومتاسكها، لنعمل جميعا 
ولنتكاتف ونكون يدا واحدة لتصحيح 

بعض األمور في الوطن ونكافح 
الفساد للنهوض بهذا الوطن ونحافظ 

على مكانته أمام العالم فالوطن هو 
السكن الذي تسكن اليه النفوس وهو 

اإلحساس باألمن واالستقرار، قال 
تعالى: )واهلل جعل لكم من بيوتكم سكنا 

وجعل لكم من جلود األنعام بيوتا 
تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم 
ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا 

ومتاعا إلى حني ـ النحل: 80(.

خطاب القذافي الشهير املليء بالعجائب 
والغرائب، حتى غدا أضحوكة، وحولت 

الكثير من مقاطع ذلك اخلطاب إلى أغاني، 
ومنولوجست، وطرف، ونكت بني الناس. 

ومن هذه العبارات التي تنم عن جنون 
العظمة التي يعيش فيها وتعيش فيه 
»معمر القذافي هو املجد«، »من يحب 

معمر القذافي فليخرج إلى الشوارع«، 
»وأنتم تواجهون صخرة صماء حتطمت 

عليها أميركا« مت يتهدد شعبه الثائر 
على ظلمه، بأنه سيالحقهم »شبر شبر، 
بيت بيت، دار دار، زنقة زنقة« ثم يختم 

املسرحية بهيجان البطل على خشبة 
املسرح وهو يصيح »إلى األمام، إلى 

األمام، ثورة ثورة«. 
لقد ابتليت بعض الدول العربية بطواغيت 

وفراعنة، تواضع فراعنة مصر عند 
ظلمهم وطغيانهم، طواغيت لم يدون 
التاريخ جرائم وظلما مثل جرائمهم 

وطغيانهم، حيث لم ينقل لنا التاريخ 
القدمي واحلديث طاغية قصف قومه 

بالطائرات احلربية والدبابات، وراجمات 
الصواريخ برا وبحرا وجوا، لقد ترحم 

الناس على حسني مبارك وبن علي 

عندما رأوا ما يفعله القذافي من مذابح.
والسؤال احملير هاهنا: ملاذا تصبر 

الشعوب كل هذه السنوات على الظلم؟! 
ليست سنة أو سنوات معدودة، بل 

عشرات السنني، ثالثني وأربعني؟ 
ملاذا يصادر هؤالء الطغاة أبجديات 

وضروريات احلياة للبشر، وتصبر 
الشعوب على ذلك، بل تصفق جلالدها 

وترفع صوره عالية، في جميع 
املناسبات؟!

ملاذا ال يستطيع )كما يقولون( الكثير 
من هذه الشعوب فتح أفواههم إال 

عند طبيب األسنان؟! وملاذا يصدق 
الشعب أكاذيبه ودجله عن خصومه 

السياسيني؟! أسئلة محيرة كثيرة حتتاج 
إلى مجلدات لإلجابة عنها، وحتتاج إلى 

محللني نفسيني ملعرفة طبيعة هذه 
الشعوب. ولكن اإلجابة عن الكثير من 
هذه األسئلة لن جندها إال عند أولئك 

األحرار الذين خرجوا ضد طاغية تونس، 
والذين خرجوا في ميدان التحرير، وهم 

يصرخون »ال خوف بعد اليوم« لقد 
هدموا أكبر أسباب الصمت على الظلم.. 

إنه حاجز اخلوف.

منذ قرر مجلس التعاون ارسال قوة أمنية 
خليجية »درع اجلزيرة« الى البحرين بعد 

طلبها ذلك، صدرت بعض االصوات من 
هنا وهناك تنتقد هذه اخلطوة وتعتبرها 
تدخال مباشرا في شؤون البحرين، بل 

ان هناك من ذهب الى ابدع من ذلك ورأى 
ان دخول هذه القوات ما هو اال اعالن عن 

حرب طائفية بني السنة والشيعة.
فإننا نؤكد من جديد ان ما يحدث في 

الشقيقة البحرين ال نتمنى أن يتصاعد 
أكثر منذ لك، وال أن تصل االمور الى 

انتشار »فتنة طائفية«، فهذا سني، وذاك 
شيعي، وينسون ان املصلحة العليا 

للجميع هو في جعل اململكة دولة آمنة 
مطمئنة، كما عهدناها منذ سنوات طويلة، 

تنعم »باألمن واألمان«، بل في كل دول 
مجلس التعاون، لم تستطع الطائفية يوما 
ان تفرق فيما بينهم، أو تنل منهم، فدائما 
ما كانوا »يترفعون« عن مثل هذه االمور، 

ويلتقون على حب اوطانهم والوالء 
لقياداتهم وحكامهم، التي لم تعرف دول 

كثيرة في العالم استقرارا كما عرفته هذه 
الدول.

ان ما نتمناه من االشقاء في البحرين، 
سنة وشيعة، اال »ينجرفوا« وراء اي فتنة 

قد تهدد وحدتهم وتالحمهم، فنحن في 
اخلليج تعودنا على التسامح والتراحم 

وحل قضايانا بطرق سلمية، ال بالعنف 
والقوة وبشعارات طائفية، تهدم وال تبني، 

تفرق وال توحد، تضر وال تنفع الشعب 
في شيء، ولن تسبب له اال »الضياع«، 
وامتنى من »العقالء« واصحاب الرأي 

احلكيم من شيعة وسنة ان يفعلوا شيئا، 
وان يحثوا الناس على احترام جميع 

القوانني واحترام القيادة السياسية في 
مملكة البحرين الشقيقة واحلبيبة على 

قلوبنا جميعا بقيادة جاللة امللك حمد بن 
عيسى آل خليفة ورئيس مجلس الوزراء 

االمير خليفة بن سلمان آل خليفة وسمو 
ولي العهد االمير سلمان بن حمد آل 

خليفة.
لقد اعتدنا في خليجنا العربي ان تكون 
االخوة والتعاون وطاعة ولي امرنا هي 

ابرز ما مييزنا، فنحن لم يكن في قاموسنا 
ابدا التمرد على حكامنا واخلروج عليهم 

بدوافع قد تهدد مصيرنا ومستقبلنا 
وتقود الى ما ال حتمد عقباه، فما يحدث 

قد تنتقل انعكاساته الى منطقة اخلليج 
كلها، وتهدد امنها واستقرارها ان لم 

نحكم عقولنا، ونضع احلكمة ومصلحة 
هذا اخلليج وشعوبه امام اعيننا، فنحن 

امة خليجية واحدة، ومصيرنا واحد، 
وكل هدفنا من هذه »الدعوة« هو اخلوف 

من »اعصار« الطائفية البغيضة القادم 
من دول خارجية، الهداف خاصة، تكره 

االستقرار واالمان الذي يعيشه ابناء دول 
مجلس التعاون اخلليجي وهذا »االعصار« 

لن يرحم احدا، بل سيضرب كل ابناء 
البحرين، ولن يفرق بني هذا وذاك، وبني 
طائفة واخرى، وهو ما ال نريده لالشقاء 

واالحباء في مملكة البحرين، فنحن 
كاجلسد الواحد اذا اشتكى منه عضو 

تداعى له سائر اجلسد بالسهر واحلمى، 
اال هل بلغت، اللهم فاشهد.

آخر الكالم:
٭ نشكر وزارة التربية ملوافقتها للمقترح 

الذي تقدمت به الوكيل املساعد للتعليم 
العام االستاذة منى اللوغاني بتقدمي 

امتحانات نهاية العام للمرحلة االبتدائية 
واملتوسطة لتصبح بتاريخ 2011/5/31، ولها 

منا كل الشكر والتقدير.
٭ نبارك جلريدتنا الغراء »األنباء« هذه 

احللة اجلديدة، وهذه مو غريبة على 
هذه الصحيفة العريقة بطرحها ومتيزها، 
فإلى مزيد من التطور واالرتقاء والطرح 

الصادق واجلاد.

هذا العنوان، وهذه الكلمات اخلالدة 
للشهيد املجاهد الليبي عمر املختار رحمه 

اهلل، هي اآلن شعار كل ليبي شريف 
يرفض الظلم والقهر وإهدار الكرامة، 

ان شعب عمر املختار يواجه هذه األيام 
مجازر من قبل نظام الدولة الفاجر، هذا 

النظام اخلبيث الذي لم يأل جهدا في قهر 
الشعب وسحقه وسجنه وتعذيبه على 
مدار اربعني سنة. لقد قلت في مقالي 

السابق إن العقد سينفرط في تسلسل 
األحداث والثورات وكانت ليبيا هي الدولة 

الثالثة التي ثارت على نظام اجلبروت، 
نظام معمر القذافي الوقح الذي مارس كل 

انواع الظلم بحق هذا الشعب، بل وصل 

به األمر من االستخفاف واإلهانة الى أن 
يؤجر من الصعاليك األفارقة من يقتل هذا 
الشعب األبي، وحشد العصابات وجيشهم 

في سفك دماء الشعب الليبي.
لقد استهان هذا الطاغية بشعبه بل استهان 
بكل الدول العربية على مر السنني، بل كان 
يستهني بالقضية الفلسطينية ويقول »ملاذا 

ال تنضم فلسطني الى إسرائيل وتصبح 
دولة واحدة«، بل قال »نحن متنازلون عن 
املسجد األقصى إلسرائيل ومسجد بدله 

مسجد آخر«.
 كان هذا الطاغية دائم االستخفاف 

مبشاعر املسلمني والعرب ومشاعر شعبه، 
لذلك جاءت حلظة الصفر التي فيها يسقط 

هذا املستكبر اخلبيث، جاءت ساعة احلسم 
ليقول الشعب األبي احلر كلمته، رافعني 

شعار املجاهد الشهيد عمر املختار »نحن 
لن نستسلم.. ننتصر او منوت«. اللهم 

انصر الشعب الليبي احلر األبي على هذا 
الطاغية املجرم، ومزق اللهم ملكه وشتت 

شمله واجعله عبرة هذا الزمان يا رب 
العاملني.

> > >
٭ ثورة البدون: لم أستغرب ثورة البدون 
كما لم يستغرب غيري ذلك، ألن احلكومة 

طيلة هذه السنني لم تعاملهم بإنسانية، 
بل استخفت بهذه الفئة حتى حدثت هذه 

الثورة وانفجر الغضب، الكل ال يقبل 

جتاوز القانون وال نقبل االعتداء على 
رجال األمن، ولكننا في املقابل ال نقبل 

االستخفاف بحياة البشر، وال نقبل تعليق 
املشاكل حتى تصل الى حد االنفجار، 

كانت هذه سياسة احلكومة في الكثير من 
القضايا، تخفي احلكومة رأسها كالنعامة 

وال حتل قضاياها العالقة حتى تكبر ككرة 
الثلج ويصعب حلها ومن ثم حتصل 

الكارثة. 
على احلكومة ان حتل كل قضايا املجتمع 
العالقة بداية من قضية البدون إلى قضايا 
أخرى، وعلى احلكومة ان حتترم الشعب 
واإلنسان الذي يعيش على هذه األرض 

حتى حتترم.

al-belali@hotmail.com  /  www. albelali.com

alamrah75@gmail.com
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