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الشباب في خطر

تتباين اجلرائم في الدول بني دولة وأخرى ففيما 
هي كثيرة ومتعددة في بلد ما نراها تعد على 

األصابع في بلد آخر، ولقد وقع في الكويت 
اجلمعة ثالث جرائم بعضها كان ضحيتها جرحى 

واألخرى قتلى فبينما جرح زوج بآلة حادة في 
أحد املجمعات امام زوجته على يد شابني، قتل 

شخص آخر في الوفرة وأحرقت جثته، فيما 
قتل إيراني زوجته بساطور في شقة بالساملية 

وضبطه رجال الشرطة بينما كان يحاول الفرار 
في املطار.

وهنا ال بد من وقفة لوضع حد لهذا العنف.
في والية تكساس األميركية ألقت السلطات 
القبض على شخص يدعى تيري لي لوين 

كان يخطط »لتفجير سيارة مفخخة في أحد 
املطارات«.

واتهم لوين )58 عاما( مبحاولة استخدام أسلحة 

دمار شامل.
وقالت الشرطة ان لوين وهو فني طائرات ال 

ينتمي فيما يبدو ألي جماعة دينية.
وأوضحت السلطات أن محققني سريني تابعني 

ملكتب التحقيقات الفيدرالية )إف بي اي( متكنوا 
من اإليقاع بلوين.

ووجهت محكمة فيدرالية الى لوين اجلمعة تهمة 
محاولة تفجير سيارة مفخخة في مطار ويتشيتا 

ميد ـ كونتينت.
واتهم ايضا مبحاولة تدمير ممتلكات باستخدام 

متفجرات وحاول تقدمي دعم مادي ملنظمات 
اجنبية »ارهابية«.

وسيواجه لوين حكما بالسجن مدى احلياة في 
حال إدانته.

واعتقل لوين صباح اجلمعة بعد محاولته دخول 
مدرج االقالع باملطار وقيادة سيارة محملة مبا 

كان يظن انها متفجرات.
وأوضحت وزارة العدل االميركية انه قضى 

اشهر في إعداد خطة الستخدام بطاقة دخوله 
لتنفيذ املؤامرة.

وقال بيان الوزارة انه كان »يخطط إلشعال 
املتفجرات واملوت في احلادث«.

كما قلت ال بد من وضع خطط امنية وتربوية 
واستراتيجيات اجتماعية حتول دون تفاقم 
العنف بني الشباب، ألنهم ثروة كبيرة ألي 

دولة يجب ان تعمل على تنميتها واستثمارها 
ال ان نهملها فتتحول الى خطر كبير، وتنتشر 

الفوضى.
شباب الكويت لديهم مهارات وقدرات كبيرة 
علينا ان نبحث عن الطرق املثلى الستثمارها 

وتنميتها ليعود ذلك بالفوائد على مستقبل 
الكويت وسمعتها.
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خاطرة

د.رامي ناصر عياصرة - باحث أردني
هل وجدت الواليات املتحدة وحليفاتها بديال 

عن حلفائها العرب؟ السيما في منطقة اخلليج 
العربي؟

سؤال يطرح بنكهة التشكيك والقلق... واالجابة 
عن هذا التساؤل ليست باالمر اليسير، ذلك 

أن تشابك املصالح وتداخل القضايا واختالطها 
بني السياسي واالقتصادي يحتم على جميع 

االطراف املتداخلة االلتقاء على نقاط االتفاق ما 
أمكن.

جاء االتفاق الغربي – االيراني حتت ملف 
معلن هو امللف النووي االيراني والعقوبات 
االقتصادية عليها، ولكن القلق من الدالالت 

والتفاهمات غير املعلنة لالتفاق، ويتمثل ذلك في 
املوقف من الثورة السورية ومآالتها ومستقبل 

نظام االسد الذي تقف منه الدول العربية 
بأغلبها على طرف النقيض من املوقف االيراني، 
باإلضافة لضمان أمن اخلليج العربي من التغول 

واالستعراض االيراني عليه.
املنطقة العربية بكل مكوناتها املختلفة منها 

واملؤتلفة تنظر بعني الريبة للطرف االيراني، 
وهذه الريبة باتت اليوم محقة، فايران متتد 

بنفوذها في عمق املنطقة العربية وحتاول أن 
تكون طرفا أساسيا في صناعة مستقبل املنطقة.

فهي تعبث مبستقبل وأمن لبنان من خالل 
ذراعها  )حزب اهلل(، وهي تدعم احلوثيني باليمن، 

وتساند التوتر وإرساء القالقل في البحرين، 

باالضافة لنفوذها الضارب في العراق. 
العالقات العربية – االيرانية في هذا الوقت 

تأخذ طابع صراع النفوذ، اذ ليس من احلكمة 
التعامل مع ايران على قاعدة التجاهل واالقصاء، 

وامنا على قاعدة تقليص النفوذ من خالل 
ايجاد استراتيجية عربية مشتركة جتاه القضايا 
العربية خاصة تلك التي اليران تدخل بها وعلى 

رأسها الثورة السورية.
لكن املراقب ال يرى شيئا لهذه االستراتيجية، 
وعندما ال تشغل الدول العربية حيزا كبيرا في 
قضاياها، فمن الطبيعي أن يدخل غيرها مللء 
هذا احليز وشغله مبا يحقق مصاحلها. وعلى 

فرض التوجه نحو لعب هذه االدوار فانها 
تتوجب أن تكون متالئمة بني املطلوب واملرغوب 

واملمكن حتى يكتب لها النجاح، فنظرية فرض 
االرادات على الشعوب والدول غير مجدية وال 

يكتب لها النجاح.
ان احلديث عن االتفاق الغربي – االيراني يؤكد 

أن العالقات الدولية ليس فيها صداقة دائمة، 
وال عداوة مستحكمة، وامنا تقوم العالقات على 

تبادل املصالح واملنافع. وبناء على ذلك فان 
الواليات املتحدة وحليفاتها متسك بالعصى من 

الوسط من خالل هذا االتفاق وهذا التقارب، 
فهي متلك مصالح وعالقات تاريخية في املنطقة 

العربية واخلليجية بالذات، وهي في الوقت 
الراهن متلك مصلحة مع ايران تتمثل في تأمني 

فتح املواقع النووية امام املفتشني الدوليني 
في أي وقت مقابل رفع تدريجي للعقوبات 

االقتصادية عن ايران. ووجه املصلحة احلقيقي 
للواليات املتحدة هو أنها تريد أن حتصل من 

ايران بالسياسة ولو تدريجيا ما كانت تود 
احلصول عليه باحلرب واستخدام القوة، كل هذا 

خدمة لدولة الكيان الصهيوني بالدرجة األولى.
اذا اردنا احلديث مبوضوعية أكثر فاننا ندرك أن 

الذي دفع الواليات املتحدة وحليفاتها الى ابرام 
االتفاق ليس قوة ومكانة ايران وحدها، وامنا 

ألنها متثل بهذا االتفاق محورا عامليا أعاد ترتيب 
أوراقه في العالم ملواجهة أحادية القطب، وهذا 

احملور ال يستهان به. لكن املؤسف أن التوافقات 
الدولية غالبا ما تتم على حساب قضايا العرب 

واملسلمني، واوراق الضغط التي ميلكها كل 
طرف على اآلخر هي أوراق ملونة بالدم العربي 
واملعاناة العربية. فليس لدى الغرب ما يخسره 

في احلال، وكذلك ايران وَمن وراءها.
على جميع االحتماالت فان املنطقة العربية 
واخلليج العربي منطقة مهمة جيوسياسيا 

واستراتيجيا ال تتخلى الواليات املتحدة عن 
حلفها معها بسهولة.

فاملطلوب حترر حقيقي لإلرادة السياسية في 
املنطقة العربية واستخدام االمكانات والثروات 

وتوظيفها بشكل يحقق املكانة الالئقة التي 
تستحق، فاألدوار تصنع وال توهب.

أثر االتفاق الغربي 
– اإليراني على 
املنطقة العربية

نوافذ

@mohd_alzuabi
محمد الزعبي

ـ لو كانت احلكومة تهتم بالبيئة حلددت نسبة 
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من املركبات 

اجلديدة والقدمية.
ـ لو كانت احلكومة تهتم بالبيئة لوضعت حدا 
للتجاوزات على البيئة الصحراوية والبحرية.

ـ لو كانت احلكومة تهتم بالبيئة ملنعت 
استخدام أكياس البالستيك التي يستلزم 

حتللها عقودا طويلة وأحلت بدال منها األكياس 
الورقية.

ـ لو كانت احلكومة تهتم بالبيئة ملنعت قتل 
احليوانات البرية والبحرية شبه املنقرضة 

والطيور املهاجرة وعاقبت عليها.
ـ لو كانت احلكومة تهتم بالبيئة المتنعت عن 

تصريف مياه املجاري في البحر.
ـ لو كانت احلكومة تهتم بالبيئة الهتمت 

باملواصالت العامة وشجعت على استخدامها.

ـ لو كانت احلكومة تهتم بالبيئة ملنعت 
استخدام إضاءات الهالوجني وأحلت بدال منها 

اإلضاءات املوفرة للطاقة.
ـ لو كانت احلكومة تهتم بالبيئة لدعمت شراء 

السيارات الهجينة أو الكهربائية وشيدت 
املرافق اخلاصة بها.

ـ لو كانت احلكومة تهتم بالبيئة لشيدت الطرق 
اخلاصة بالدراجات الهوائية وشجعت على 

استخدامها ـ السيما شتاء ـ وهي باملناسبة ال 
تكلف الكثير.

ـ لو كانت احلكومة تهتم بالبيئة لشيدت 
محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح البحرية 

الكهربائية وتوسعت في ذلك، والكويت من 
أغنى دول العالم في الطاقة الشمسية.

ـ لو كانت احلكومة تهتم بالبيئة أللزمت املواطن 
بتدوير مخلفاته الورقية والبالستيكية واملعدنية 

وعاقبت على عدم االلتزام بذلك.
ـ لو كانت احلكومة تهتم بالبيئة لتوسعت في 

عملية تخضير الصحراء وحاربت التصحر.
ـ لو كانت احلكومة تهتم بالبيئة لوضعت 

التوعية البيئية مادة تدرس للطلبة حتى نخلق 
جيال يدرك أهميتها وفوائد الرفق بها.

احلديث عن البيئة يعد ترفا في دول العالم 
الثالث لكنه ضرورة في العالم األول، وألننا 

جنهل الفوائد الصحية والبيئية وقبل ذلك املالية 
جراء االهتمام بالبيئة فال مانع من أن نركن 

هذا امللف حينا قبل أن نضطر إلى النظر فيه، 
وحكومة عجزت عن التصرف أمام أكبر مقبرة 
لإلطارات في العالم حري بأن تكون أكثر عجزا 
أمام غيرها، ومادام النفط يدر علينا أمواله فال 

بأس أن نغض الطرف عن أضراره املباشرة 
وغير املباشرة بالبيئة والصحة العامة.

لو كانت 
احلكومة تهتم

كلم

من الطبيعي أن حتتل وفاة الزعيم األفريقي نيلسون 
مانديال مساحة كبيرة من التغطية اإلعالمية على املستوى 
العاملي، فقد نال شرف استحقاق زعامته  كرجل استطاع 

بعد عمر طويل من النضال بدأه في أربعينيات القرن 
املاضي حتى بداية تسعينياته حترير شعبه من عبودية 

النظام العنصري لألقلية البيضاء الذي دام 3 قرون.
لقد كان مانديال شخصية فريدة من نوعها تختلف عن 
باقي الزعماء األفارقة في ذلك الوقت والذين اتخذوا من 

شعار التحرر من االستعمار وسيلة لالستيالء على السلطة 
وتشكيل حكومات ديكتاتورية ال هّم لها إال البقاء في 

السلطة وجمع املال والتنكيل بشعوبها.
فاز مانديال كأول رئيس أسود جلنوب أفريقيا بعد انهيار 
حكم األقلية البيضاء ولم يرد في خلده البقاء في السلطة 
أو التحّول إلى زعيم ديكتاتوري، حيث كانت مبادئه التي 

ناضل من أجلها أسمى من تلك الهواجس التي تراود غالبية 
الزعامات األفريقية احلالية ولذلك فإن دولة جنوب أفريقيا 
تنعم اليوم باألمن واالستقرار السياسي بينما تعيش أغلب 

الدول األفريقية حتت وطأة احلروب واالنقالبات الدموية 
والتدخالت العسكرية اخلارجية، كما يحدث اآلن في 

أفريقيا الوسطى ومالي.
قضى مانديال 27 عاما في السجن بتهمة اخليانة العظمى 

واإلرهاب، وهي تهمة باطلة تدل على ان القضاء العنصري 
في ذلك الوقت فقد صوابه، إذ ال ميكن أن يتحول شخص 

يدافع عن حرية شعبه وكرامته إلى إرهابي خائن لوطنه 
وشعبه، ويبدو أن مصطلح اإلرهاب قدمي ويعاد استخدامه 

في الوقت احلالي بتعسف ساذج ومبالغة مملة كتهمة 
لتشويه صورة اخلصم وإقصائه عن املمارسة السياسية 

أو حرمانه من حقوقه اإلنسانية. حضر حفل تأبني مانديال 
زعماء كثيرون لكن من املفارقات العجيبة ان زعماء أوروبا 
وأميركا كانوا في مقدمة من حضر احلفل مع أنهم من أشد 
الداعمني للنظام العنصري الصهيوني في فلسطني احملتلة!

ومن املستبعد ان يكون رئيس وزراء الكيان الصهيوني 
نتنياهو قد تخلى عن مشاركته في مراسم  جنازة مانديال 

بسبب مصاريف الرحلة كما يدعي إعالمه ولعل السبب 
احلقيقي هو أن هذا الكيان العنصري غير مرحب به من 

قبل حكومة وشعب جنوب أفريقيا، حيث ينظران إليه على 
أنه نسخة طبق األصل للنظام العنصري البائد لألقلية 

البيضاء.
> > >

اإلعالم الغربي مهتم هذه األيام بحقوق مثليي اجلنس أكثر 
من اهتمامه مبأساة الشعب السوري ويستخدم  قضية 
مثليي اجلنس للتشهير ضد الدول التي ترفض مبدئيا 

ان للمثليني حقوقا ألنها تعتقد ان هؤالء املثليني مرضى 
ويحتاجون للعالج وألن الدفاع عن املثليني يندرج حتت 

معاداة الفطرة اإلنسانية ويهدد كيان األسرة التقليدية.
معظم الساسة الغربيني يؤيدون حقوق املثليني ألنهم 

ينظرون إليها على أنها أرقاما انتخابية قبل أن تكون حقوقا 
إنسانية.

> > >
بابا الڤاتيكان فرنسيسكو  يحاول جاهدا رد اعتبار 

الكنيسة الكاثوليكية بعد تدهور سمعتها، حيث قام بتشكيل 
جلنة حتقيق في  اجلرائم اجلنسية التي ارتكبها قساوسة 

الكنيسة ضد األطفال والتي تعتبر السبب الرئيسي في 
تنحي  بابا الڤاتيكان األسبق بنديكتوس.

أتنمى لو أرى كل األغلبية السابقة ورموز احلراك السياسي 
في الكويت يقبعون وراء قضبان السجون، ليس كرها فيهم 
ال سمح اهلل، ولكن ألن هذا أقل ما ميكن أن يقدمه السياسي 

اإلصالحي الذي يدافع عن قضية يعتقد بأنها عادلة، فلم 
يعد مقبوال أن تظل املعارضة الكويتية )معارضة دواوين 

وميكروفونات(، تنشط في الشتاء وتنحصر في الصيف حيث 
ال تتحمل حرارة اجلو ناهيك عن حتملها حرارة السلطة. 

إلى متى يدور احلراك السياسي حول رموزه كدوران الكواكب 
حول الشمس، فمع شديد احترامي لتلك الرموز وتقديري 

لعملها الوطني إال ان القضية اجلوهرية والتي يجب أن يلتقي 
املجتمعون حولها هي األفكار اإلصالحية. 

لن حتققوا االنتصار على الفساد وأنتم تتعاملون معه في 
بيئة سياسية ال متكنكم من حتقيق اإلصالح ووفق قواعد 

لعبة غير متكافئة.
واحلل أن تطرحوا رؤية سياسية شاملة وواضحة يجتمع 

عليها أغلب املعارضني ومن ثم تقومون بتسويقها للمجتمع 
بطريقة سلمية وراقية فيها إصرار وليس فيها حتد، وبلغة 

راقية ملتزمة قانونيا. 
لم يعد بإمكاننا إصالح الواقع الفاسد املنتشر في كل مكان، 

فالفساد كبير جدا ومتغلغل في حياتنا السياسية واالقتصادية 
واالجتماعية ـ نكاد نصبح فاسدين ـ ألن الفساد مغر جدا 

وتصعب مقاومة إغرائه، ولن جتدي نفعا الدعوة إلى اإلصالح 
في كازينو مليء باملفاسد.

نحن في الكويت بحاجة إلى منديال كويتي وليس لبوعزيزي 
كويتي، لرجال يضحون في سبيل اإلصالح وليس لرجال 

يحرقون كل شيء.
فالزعيم األفريقي الراحل مانديال لم يكن مهادنا في مقاومته 

للفساد، ولكنه متيز عن غيره بإصراره على اإلصالح 
والتضحية من أجله، وحتى عندما انتصر على خصومه لم 

ينتقم منهم بل شاركهم السلطة.
خامتة ـ هذا اخلطاب موجه إلى الوطنيني املعارضني ـ من 

حقكم أن توحدوا جهودكم لإلصالح وتغيير الواقع بالطرق 
السياسية ولكن ال جتعلوا هدفكم محاربة أشخاص بعينهم 
ألنكم بذلك تقزمون أهدافكم وتسهلون على أعدائكم تصيد 

األخطاء لكم، وفقكم اهلل إلى ما يحبه ويرضاه.

سلطان ابراهيم الخلف

عادل المطيري

ليتهم يقتدون مبانديال!

إلى مانديال األغلبية

فكرة

صدى األحداث


