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ذعار الرشيدي

املعارضة 
و»التشاوريات« 

واألجنحة
هل فعال خسرت املعارضة 

كل قواعدها؟ ولم يصبح 
لديها أي قاعدة لتنطلق منها 

نحو حراك جديد؟
في احلقيقة إن إجابة سؤال 

مثل هذا البد أن تتم وفق 
قراءة سريعة ملقاييس 

الربح واخلسارة التي مني 
بها بعض األجنحة في 

صراعهم األخير والذي كانت 
ساحة معركته »االنتخابات 

السابقة«.
> > >

نعم، االنتخابات األخيرة 
كانت تضم في داخلها 
أكثر من معركة، وفي 

كل الدوائر بني األجنحة 
املتصارعة على النفوذ، 

وبدأت معاركهم واضحة في 
بعض »التشاوريات« التي 
جرت في عدد من الدوائر 

قبل االنتخابات، وكذلك عبر 
الدفع ببعض املرشحني أو 

تعطيل بعض »التشاوريات« 
و»فركشتها« خاصة أن 

بعض التشاوريات تلك» رغم 
أنها مجرمة قانونا، كانت 

ستخرج مرشحني مستقلني 
غير منتمني ألي طرف.

> > >
لم تخسر األجنحة كثيرا، 
وعادت مساحات نفوذها 

»تشريعيا« كما كانت، 
ولم يخسر سوى قطب 
واحد، والذي كان يأمل 

في أن تتسع رقعة نفوذه، 
ولكن وبسبب دخول 

سباق االنتخابات عدد من 
نواب األغلبية والليبراليني 
واملستقلني الذي كانوا في 

خندق املقاطعة، تقلصت 
رقعة نفوذه إلى النصف.

> > >
املعارضة كانت خارج 

السباق االنتخابي »برغبتها«، 
ولكن خروجها من سباق 
يوليو 2013 يختلف متاما 

في نتائجه عن امتناعها عن 
املشاركة في سباق ديسمبر 
2012، ففي مقاطعتها األولى، 

جنحت سياسيا وبشكل 
نادر في أن تسجل انتصارا 
مدويا في مقاطعتها، ولكن 

في 2103 لم تسجل أي 
نصر يذكر، بل لم تؤثر في 

حرب »املقاطعة«، بعد أن 
سحبت احلكومة وبغطاء 

»دستوري مستحق«، وعمل 
منظم هادئ البساط من 

حتت املعارضة، لذا خسرت 
املعارضة قواعدها، وجزءا 
كبيرا من مؤيديها، ولنقل 

أنها خسرت املتعاطفني معها.
> > >

املعارضة ليس لديها اليوم 
»دستوريا« أي قضية ميكن 
أن تنطلق منها نحو حراك 
جديد مستحق، وكما قلت 

سابقا على املعارضة أن تعيد 
ترتيب أوراقها من جديد 
بشكل يتوافق مع الواقع 

»الدستوري«، وليس تأليف 
خيال سياسي ال ميكن 

حتقيقه.
> > >

مشكلة املعارضة التي 
نحترم وجنل كثيرا من 
املنتمني إليها، ونقدرهم، 

أنهم يرتكبون ذات األخطاء 
احلكومية خاصة في اختيار 

بعض كوادرها، وهو أمر 
عليها أن تتداركه قبل 

أن تغمرها أمواج نسيان 
السياسة.

> > >
مشكلة املعارضة أيضا أنها 
ليس لديها صف ثان ميكن 
أن تعول عليه، وهذا خطأ 

سياسي قاتل.
> > >

عامة احلديث عن معارضة 
في ظل عدم وجود أحزاب 

حقيقية، سيبقى حديث رأي 
ال أكثر، رمبا أكون مخطئا 

في بعض ما ذهبت إليه، 
ولكن بال أحزاب، ستظل 

املعارضة مجرد حديث 
أماني سياسية، وسيظل 

احلكم عليها رهنا باحلكم 
على األشخاص، وستظل 
املعارضة أسيرة للتحرك 
غير الدستوري في كثير 

من حراكها سواء اليوم أو 
مستقبال.

melhemmahmoud@hotmail.com

sh_aljiran@windowslive.com
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المستشار القانوني د. محمود ملحم

شيخة أحمد الجيران

لم يتكلم أحد عن املوجز 
االقتصادي للعالم العربي في 

العام 2013 كما أن االقتصاديني 
والباحثني في علم االجتماع لم 
يتحدثوا عن التضخم التراكمي 

منذ عام 2008 بعد االرتفاع 
العاملي احلاد في أسعار األصول 
الثابتة واملواد األساسية وأبرزها 

األراضي والعقارات والطاقة 
واملواد الغذائية ولكن من ابرز 
اثارها تكدس الثروات للطبقة 

الغنية واختفاء الطبقة الوسطى.
إن التضخم التراكمي سيؤدي 

إلى نتائج كارثية في العالم العربي 
إذا لم نبادر إلى دراسة جدوى 
اخلروج من عنق الزجاجة التي 

وضعنا انفسنا فيها . ان التراجع 
احلاد في القيمة الشرائية ملداخيل 

األسر في الوطن العربي وزوال 
الطبقة الوسطى وارتفاع نسبة 

البطالة والتفتيش عن حلول بديلة 
مؤقته سوف تعيدنا إلى الوراء 
لعشرات السنني. ان تخفيض 
مستويات املعيشة في العالم 
العربي ينذر مبستقبل شؤم 

للجيل القادم والذي وبدون أدنى 
شك سيجد نفسه عاجزا عن 
إيجاد املخارج ألنه سيبدأ من 

الصفر وبدون أدنى شك سيفتش 
عن البديل ومن املمكن أن يكون 

بالفوضى االقتصادية اخلالفة.
فاألسعار العاملية جتتاح أسواقنا 

بال رقابة وال رقيب والهدف منها 
سد العجز للموازنات اخلارجية 

بينما نغرق نحن في ظالم دامس 
نفتش عن حلول اقتصادية هشة 

تطغى عليها احللول السياسية، 
انتهت الرقابة حتت مسميات 

عديدة ألن العالم العربي يلهو في 
أمور كثيرة غير مستقبل أجياله، 

انتهت الرقابة على األسواق 
احلرة، ولم يعد يعمل باملطلق 

بقانون املنافسة النه ابطل مفعوله 
ولم يعد حتى موجودا، أما سياسة 

التنظيم احلكومي في العالم 
العربي فتنطوي على اختراعات 

سجلت براءة لتنومي الشعب 
وعدم اطالعه على ما ينتظره 

وينتظر أجياله.
نام الوطن العربي الكبير منذ 

زمن ونامت املنطقة اجلغرافية 
ذات التاريخ واللغة والثقافة 

املشتركة والتي متتد من احمليط 
األطلسي غرباً إلى بحر العرب 

واخلليج العربي شرقاً، زور 
التاريخ واجلغرافيا وأجيالنا نيام.

نامت الدول التي تنضوي في 
جامعة الدول العربية في غرب 
آسيا وشمال أفريقيا وشرقها. 
نام الوطن العربي الذي يضم 

فلسطني وهضبة اجلوالن، ولواء 
اسكندرون واألقاليم السورية 
الشمالية التي سلمتها فرنسا 

إلى تركيا وجزر الكناري وسبتة 
ومليلية وصخرة احلسيمة 

واجلزر اإلماراتية طنب الكبرى 
وطنب الصغرى وأبو موسى. نام 

الوطن العربي واخلوف من أن 
يصحو على املصطلح الذي وضع 

عام 1850 ليكرس أمرا واقعا 
بالشرق األوسط الكبير ليذوب 
العالم العربي ونصبح واليات 
تابعة عاجزة. عجزت البحرية 
األميركية من قبل ألفريد ثاير 

ماهان في عام 1902 عن حتقيق 
مبتغاها وتذويب العالم العربي 
وجعله كنتونات بفضل رجال 

وزعماء عرب عرفوا كيف تدار 
األمور فيما مضى حتى كدنا في 

ستينيات القرن املاضي نشكل 

رقما صعبا في املعادلة الدولية. 
واليوم والتاريخ يعيد نفسه ولكن 

في هذه املرة بأيدينا.
فقد نشرت إحدى الصحف 
بالتعاون مع صندوق النقد 

الدولي، دراسة ألداء احلكومات 
العربية في قطاعي املالية 

واالقتصاد خالل العام 2012 
اعتمدت فيها على معايير مالية 

واقتصادية وأصول ونسب 
النمو فيها، شملت الدراسه19 
دولة عربية بينما مت استبعاد 

سورية لعدم استقرارها السياسي 
واستبعدت ليبيا واليوم مصر 

وباألمس تونس وغدا لبنان وبعده 
األردن.وقد تصدرت السعودية 

القائمة للمرة الثانية على التوالي، 
متبوعة بالكويت ثم باإلمارات 

وكانت الدراسة عن العالم العربي، 
ماذا بقي من العالم العربي.

من هنا البد من وضع تصور 
واضح لتنفيذ مشروع السوق 
العربية املشتركة ووضع خطة 
مستقبلية فاعلة بأسرع وقت 
ممكن، البد من عقد املؤمترات 

والندوات إليجاد احللول للمشاكل 
التي تضرب جذور االقتصاد في 

العالم العربي. البد من خطوات 
ذات أولويات تكون جاهزة 

للتنفيذ وفق آليه واضحة وعلى 
يد متخصصني اقتصاديني عرب، 

البد من التنسيق الذي يكفل 
مشاركة جميع الدول العربية 
بقطاعيها احلكومي واخلاص 

وبدون أي استثناء ألن الفيضان 
سيجتاح اجلميع ومن كان 

سعره غاليا في اجلملة سيصبح 
رخيصا جدا في املفرق.. اللهم 

إني قد بلغت. 

ماذا عسانا أن نكتب واملالحم 
تشتعل، وقد استبيح الدم والقتل؟ 

تسكنني الدهشة حتى هذه اللحظة، 
هل هناك حقا من يفرح لقتل أخيه؟ 
وينسى متاما حرمة الدم املسلم؟ بل 

إنه حتى يستهزئ ويضحك وكأن 
األحوال لن تتبدل يوما ويكون 
هو مبكانة اآلخر »املستضعف« 

و»املقتول« بإرادته ونفسه.
كانت عائلتي ال حتب مكانا أكثر 

راحة لها من مصر، وكانت ذكريات 
»االسكندرية« وصور البحر 

وقبعات القش حاضرة في ألبومها، 
لم أزر مصر يوما ولكنني لم أحرم 

حبها وبساطة عيشها وضوضاء 

الباعة فيها، قرأت في تاريخها 
وعشت أجواء القومية الصارخة بني 

سطورها، لم أكن ألصفق لها على 
ما مرت به من عواطف عصفت بها. 
عرفت مصر بفقرها وعوزتها وخفة 
ظل أهلها لكنني لم أعرف أن هناك 

من يخرجها من دائرة اإلنسان 
واإلسالم.

هذه األلفية تشهد لفلسطني 
وسورية ومصر ظلما وقهرا، وكل 

رصاصة قتلت وكل دبابة دمرت 
هي في عني التاريخ موضوعة. 
ونحن إذ نشاهد ونكتب علنا 

بهذا أن نرفع احلق وندفع الضر 
بأصواتنا وأقالمنا فمتى ما خرس 

القلم نطق اجلور في الظلم. إن 
ما نعاينه اليوم نحتاج الى أن 

نستفيد منه في تربية أبنائنا حتى 
إذا ما سألنا أطفالنا نقول ان احلق 
قد يغيب لكنه ظاهر. بإمكاننا أن 

نعلمهم أن الدعاء هبة نقدمها لهذه 
الشعوب وأن اهلل ال يرضى لعباده 
القتل وأنه يدخر عنده أجرا عظيما 
ملن يستشهد في سبيل إعالء كلمة 

احلق. 
وحتى ال تندثر قيم اإلسالم أكتب 

هذا املقال وال أجد موضوعا 
ينافس هذا املوضوع في األهمية 
واألولوية، وإمنا املسلمون إخوة 

فأصلحوا وال تتفرقوا.

املوجز 
االقتصادي للعالم 
العربي

يا رب »مصر«!

رأي اقتصادي

سقاية

متر املنطقة العربية مبرحلة خطرة ومنعطف تاريخي فظيع 
ومرعب قد ال نخرج منه بسالم، فشهر رمضان الكرمي 

الذي بدأناه بالتهاني والتبريكات حتول إلى جحيم وكابوس 
إرهابي مخيف على الشعب العراقي حيث راح ضحيته أكثر 

من 1000 قتيل مدني في شهر يوليو فقط بسبب ازدياد 
العمليات اإلرهابية اجلبانة التي زرعت املفخخات في كل 

ناحية وصوب ومع هذا لم نسمع أي إدانة من أخوة الدين 
والدم إال من »الغرب الكافر«.

وما إن جاء يوم األربعاء األسود بعد أن اتخذت فيه حكومة 
حازم الببالوي قرارا جائرا بفض اعتصامات أنصار 

الرئيس املعزول مرسي بالقوة، وبالفعل اقتحمت قوات 
األمن املصري ميداني رابعة العدوية والنهضة مخلفة 

وراءها مجزرة يندى لها اجلبني، راح ضحيتها مئات القتلى 
وآالف اجلرحى )278 قتيال من بينهم 43 من قوات األمن 

وإصابة 2001 حسب رواية الـ بي بي سي (، فهل أعدت 
األمن املفقود يا دولة الرئيس أم أدخلت مصر في أزمة أكبر 

وأعقد؟
نعم هناك تعسف وجور متارسه حكومة السيسي ضد 

اإلخوان ورموزهم فما معنى أن يحاكم مرسي بتهمة 
التخابر مع حماس؟ ألم يكن املخلوع مبارك وعمر سليمان 

مضيافني لوزيرة العدو اإلسرائيلي ليڤني أم كانت هذه 
اللقاءات ضرورة أمنية؟

نعم أستنكر قمع اإلخوان ما داموا سلميني ويتظاهرون في 
أماكن ال يعطلون فيها مصالح الناس، لكن أن يعتدوا على 

الشرطة أو الشعب أو يحرقوا مراكز الشرطة ودور العبادة 
فهذا أمر مرفوض )قد ال يكون اإلخوان هم احلارقون 
للكنائس مع قابليتهم لفعل ذلك، فتذكروا ان من فجر 

كنيسة القديسني في اإلسكندرية هو حبيب العدلي خللق 
فتنة طائفية( واضح أن املشهد في مصر ذاهب إلى املزيد 

من التصعيد في املواجهات بني الدولة واإلخوان خاصة بعد 
دخول أطراف إقليمية ودولية في األزمة.

كنت أمتنى أن يتراجع اإلخوان عن مواجهة الدولة ويعكفوا 
على مراجعة جتربتهم كي يتعلموا من أخطائهم التي أدت 

إلى الثورة عليهم، فصناديق االقتراع التي جنحوا من 
خاللها ليست شيكا على بياض أو تفويضا مطلقا يحق لهم 
فيه فعل ما يريدون، بل هي تعاقد قد يفسخ في أي حلظة 
وأن »الدميوقراطية« ال تعني حكم األغلبية من غير حفظ 

حقوق األقلية.
أمتنى أن تتجاوز مصر احملروسة هذه احملنة القاسية 

باقتدار وبعزمية أبنائها املخلصني، وما إن ننتقل إلى املشهد 
اللبناني بعدما تعرضت الضاحية اجلنوبية لبيروت يوم 
اخلميس املاضي لعملية إرهابية استهدفت املدنيني عن 

طريق تفجير سيارة مفخخة في منطقة الرويس قتلت 22 
ضحية وأصابت 336 باجلروح وهذه العملية هي الثانية 

في ظرف شهرين واملراد منها هو تسخني احلرب األهلية 
وإدخال لبنان في املجهول، وبال شك عندي أن املستفيد 
األول من هذا الوضع السيئ لألمة العربية هو إسرائيل 

وحلفاؤها، فقد أطلقت مؤخرا سراح 26 أسيرا فلسطينيا 
تكحل فيهم مقلتا محمود عباس وستتقدم مبشروع 

اسيتطاني ضخم يهدف إلى بناء 1100 وحدة سكنية لليهود 
بالضفة الغربية والقدس الشرقية أما نحن العرب فسندخل 

حروبا طاحنة دينية ومذهبية وطائفية وإذا تبقى منا نفر 
حي فسنفاوض الصهاينة على حل الدولتني.

ما أجمل التأريخ عندما يكون منصفا، واألجمل أن يحمل 
هذا اإلنصاف على أكتاف الرجال ليرى الناس كل صنيع 
جميل وموقف مشرف، ولكن هناك فئة قليلة ال تريد أن 

يرتفع أحد عليها ولو بذكر محاسن صادقة كانت بني ثنايا 
العيش والروح واإلنسانية 

لذلك ليت املعمرون األوفياء ورثوا هذا اإلحساس لألجيال 
التي مزقت الثوب األبيض الذي كان يكتسي القلوب قبل 

اجللود، ليت املعمرين كانوا أداة فاعلة في تالحم هذا 
النسيج الذي تقطعت أوصاله ولم يعد له إال أكمام  ممزقة 

وزرائر مفقودة، ليت املعمرين لم يصنفوا الناس ولم 
يقولوا في حق كل إنسان إال احلق البني، ليت املعمرين 

قالوا القول احلسن في إنزال كل كائن في منزله الصحيح، 
ليت املعمرين لم يكذبوا وذكروا احلقيقة، ليت املعمرين 

كانوا على قدر من املسؤولية في سرد التأريخ دون تشويه 
أو إقصاء أو حتريف، ليت املعمرين جمعوا أزواجهم 

وأوالدهم وأحفادهم وقالوا لهم إننا أسرة واحدة والفرق 
بني هذا وذاك وانتهو وإن كان والبد فلينصفوا تأريخ 

الرجال وال عيب في ذلك،  ليت املعمرين.. ليت املعمرين. 
لو نذكر كل ما فعله املعمرون الستفاضت كل األوراق 

واألحبار، إنها املسؤولية يا سادة، فال ميكن أن يأتي جاهل 
أو حاقد أو متسلق ويتفوه بحديث جارح ويتلقف تهما  

كاذبة تشمئز منها األبدان إال وهناك من كان راعيا  حقيقيا  
في تنمية هذا الصراع واالنطباع املقيت، فالناس تعلم من 
كان مسوقا  محترفا  ومن وراء كل املصائب التي تكالبت 

على رؤوس الشرفاء األنقياء، فالرعاية هذه ليست بجديدة 
فهي منذ التالحم املزعوم األول وال زال هذا الهجوم في 

القلب والقالب ولن يكفوا عن تصرفاتهم الهوجاء ألنهم ال 
يعرفون إال أنفسهم.

وسيستمرون في إضرام فتائل احلرب املبطنة حتى آخر 
قطرة من دمائهم والحول وال قوة إال باهلل عندها ال عذر 

للمعتذرين إذا انقلب هذا العداء رأسا  على عقب وانكشفت 
الرؤوس وانفجر الصبر واستصرخ الصمت وتكاثر النفير 

أمام هذا العبث الذي متادى عن حده في حق أنبل وأطهر 
الناس قال تعالى )وال تعتدوا إن اهلل ال يحب املعتدين..(. 

Bl-ahmad@hotmail.com

mubarakalenezi@hotmail.com
@engmubarakq8

أحمد الجاسم

م. مبارك العنزي 

العرب إلى أين؟

هذا جدي فمن 
هو جدكم؟ )3(

للعقالء فقط

حديث املدينة

n_alkhaldi79@hotmail.com
ناصر حمد الخالدي

في سنوات من البذل والعطاء في 
أدغال أفريقيا استطاع الداعية 

الكويتي د.عبدالرحمن السميط، 
رحمه اهلل، أن يقدم للبشرية درسا 
غاية في األهمية أال وهو »سعادتك 

بقدر ما تعطي ال بقدر ما تأخذ« 
فلم يسع السميط، رحمه اهلل، 

لشهرة أو ملنصب، بل كان سعيه 
خلدمة اإلسالم واملسلمني، هكذا 
نحسبه، فعاش يحمل هما أينما 
وجدته عرفت ذلك على قسمات 
وجه ومن خالل حديثه فكأمنا 

احلياة عنده عطاء.
اتصلت بالدكتور ذات مرة ودعيته 

حلفل تكرمي فاعتذر، وعندما 
أقيم احلفل وجدته بني احلضور 

فسارعت إليه معتذرا فقال يا ولدي 
ال تقلق امنا اعتذرت عن التكرمي 

ليس عن احلضور فأنا اآلن بينكم 
جئت أشارككم العمل وأفرح بكم 
وجلس مبتسما دون أن يعلم به 
أحد فكأمنا للتكرمي عنده معنى 

آخر يختلف عن املعنى الذي نعرفه 
وهو بذلك يقدم درسا ألولئك 

الذين يحرصون على أن يكونوا 
في الصفوف األمامية وأن تكتب 
أسماؤهم قبل كل أحد وأن تتجه 
إليه األنظار فكأمنا الدنيا عندهم 

أخذ دون عطاء.
لم يطلب السميط من الناس أن 

يثقوا فيه أو يحبوه، ولم يحاول 
يوما من األيام أن يسوق أعماله 

اخليرية ومع ذلك حتقق كل ذلك 
دون أن يشعر أحد فما السبب؟ 
لقد عمل دون توقف وأخذ يبذل 
األسباب رؤية واضحة بعيدا عن 
األضواء فلما أتقن العمل اجتهت 

إليه األنظار وهي رسالة بعدم 
استعجال النتائج.

ال شك أن أفريقيا لفها احلزن 
خلبر وفاة د.عبدالرحمن السميط 
الذي يعتبر واحدا من رواد العمل 

اخليري في العالم األفريقي 
واملسؤولية كبيرة وكبيرة جدا على 

جميع العاملني في جمعية العون 
املباشر فعليهم أن يواصلوا في 

نفس اخلط وعلى نفس االجتاه من 
أجل خدمة اإلنسان. 

فكأمنا حياته 
عطاء

أثير الكلمة


