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حياد إيجابي

المواقف والتطلعات ووجهات النظر المنشورة
في هذه الصفحة وفي بقية مقاالت الرأي في كل صفحات
الجريدة تمثل أصحابها وال تتحمل «النهار» تبعاتها.

شمس األصيل

الدرس التاريخي األميركي لعرب اليوم

اإلسالم دين للسمو اإلنساني
رم �ض��ان ش�ه��ر ال �ص��وم وال �ت��أم��ل وال�ت�ف�ك��ر في
عظمة ًه��ذا الدين االس��ام��ي ،ال��ذي انطلق للناس
جميعا ،ب��دءا بالجزيرة العربية وحتى مشارق
األرض ومغاربها ،حاما رسالة عالمية عظيمة
ف��ي ت��وح�ي��د ال �ع �ب��ادة واي �ج��اد العصبة وال��وح��دة
االس��ام�ي��ة ال �ق��ادرة على حمل تلك ال��رس��ال��ة من
أج��ل اك�م��ال تلك المسؤولية العظيمة ،فالصوم
هو رك��ن من أرك��ان االس��ام ،وه��و كذلك فرصة
عظيمة للتأمل بجميع األرك ��ان األخ ��رى واولها
الشهادتين حيث اعاء كلمة التوحيد.
ف��ال�ت��وح�ي��د ه��و ارت� �ق ��اء ع�ظ�ي��م ب��االن �س��ان ال��ذي
خلقة اهلل وميزه عن بقية المخلوقات ،فمنذ تلك
العصور السحيقة واالنسان يبحث عن ضالته،
وع ��ن ال�ح�ك�م��ة وال �ن��ور وال�ع�ل��م وال �م �ع��رف��ة ،ول�ه��ذا
اتجهت الكثير م��ن الشعوب لعبادة الشمس او
النار والتي رآها البعض بأنها رمزية لذلك النور
والضوء.
ان مركز ومنطلق تلك العبادة كانت أذربيجان
والتي كانت تعني أرض النار ،وشملت األراضي
في شمال القوقاز ،ولكن أطلقت فيما بعد على
ك��ام��ل األراض � ��ي األذرب �ي �ج��ان �ي��ة ،والت � ��زال هناك
الكثير م��ن المعالم ال�ت��ي تشير ال��ى تلك الحقبة
الزمنية وتلك الممارسة ،فمعبد النار ال يزال قائما
حتى اآلن ،وي�ض��م ت�ص��وي��را دقيقا على سعي
كثير من الشعوب األخرى السيما شعوب الديانة
ال�ه�ن��دوس�ي��ة وال ��ه شيفا وح��رص�ه��م ع�ل��ى زي��ارة
ذلك المعبد أثناء تنقلهم في طريق الحرير حيث
ال�ت�ج��ارة وت �ب��ادل البضائع ،فتلك ال��دي��ان��ات التي

كانت تبحث عن فضيلة النور دان��ت بها العديد
من الشعوب بما فيها الشعوب االيرانية والتركية
والكردية ،ولكن مع قدوم االسام دانت جميعها
باالسام والذي كان بمثابة اجابة عن تساؤالت
ظ�ل��ت ق��ائ�م��ة ف��ي عقلية االن �س��ان ل �ق��رون طويلة
السيما اث�ن��اء بحثه ع��ن اهلل وال�خ��اص والتوبة
والمغفرة والتطهر ،فالنور هو نور القلب والعقل
وه��ي قيمة معنوية وليست حسية ،يستشعر
بها االنسان في قلبه مركز التقوى« ،ومن يعظم
شعائر اهلل ،فانها من تقوى القلوب».
ويتمثل ال��رق��ي ف��ي ال��دي��ن االس��ام��ي ف��ي العاقة
المباشرة م��ا بين العبد ورب ��ه ،دون حسيب او
وس�ي��ط او ص�ك��وك غ �ف��ران او م�ع��اب��د وق��راب�ي��ن،
فحيث بساطة االس ��ام يكمن رق��ي ه��ذا الدين
ال�ع�ظ�ي��م ،ك�م��ا ان ب�ت�ل��ك ال�ب�س��اط��ة ت�ك�م��ن حقيقة
وطبيعة تقرب العباد لخالقهم والهدف من هذا
الخلق العظيم هي العبادة التي تتجلى بالعبادات
والعلم والعمل ،وايجاد التوازن المطلوب في هذه
الحياة بين تلك القيم العظيمة حيث يكمن التحدي
الحقيقي ل��ان�س��ان ف��ي رح�ل��ة سعيه للوصول
ال��ى الكمال والنجاح ف��ي تحقيق اه��داف��ه المادية
والمعنوية ،في الدنيا وفي اآلخرة.
ن�ع��م ش�ه��ر ال �ص ��وم ،ه��و ش�ه��ر ع �ب ��ادات وش�ه��ر
التقرب والتأمل والتفكر في ه��ذا الخلق العظيم
واألسباب التي أدت الى والدت��ه ورسالة االنسان
ف��ي ال�ت�ع�م�ي��ر وال �ب �ن��اء ،فلنحمد اهلل ع�ل��ى نعمة
ه��ذا ال��دي��ن ،ولنسعى لرفعته م��ن خ��ال التعامل
االنساني واألخاقي مع اآلخرين.

د .هيلة حمد المكيمي

أستاذة العلوم السياسية -
جامعة الكويت

mekaimi@hotmail.com

ال يمكن فصل الموضوع الصهيوني عن الموضوع
األميركي ،كما يفصل مثا عن الموضوع االنكليزي
أو األلماني أو الياباني .في الحالة األخيرة هناك دول
لها مصالحها وحساباتها تتعامل على اساسها
م��ع ك�ي��ان م��وج��ود ف��ي ال�س��اح��ة ال��دول�ي��ة وع�ض��و في
هيئة األم ��م .أم��ا ف��ي ال�ح��ال��ة األول ��ى فإننا أم ��ام حالة
تماثل واندماج يجعل من أميركا والكيان الصهيوني
توأمين متشابهين ال يمكن فصلهما عن بعضهما
البعض .أح��د أه��م أس�ب��اب ه��ذه التوأمة العضوية ما
يؤمن به سبعون مليون من االنجيليين األصوليين
األميركيين .هؤالء يؤمنون ،كعقيدة دينية أسطورية
مقدسة ل��دي�ه��م ،ب��أن رج��وع المسيح ال��ى ه��ذا العالم
ليخلصه م��ن ش��روره وآث��ام��ه يجب أن يسبقه قيام
دول � ��ة ي �ه��ودي��ة ف ��ي أرض ف�ل�س�ط�ي��ن .وه � ��ذه ال� ُك�ت�ل��ة
الهائلة من األميركيين ُ
تكون أحد أهم دعائم اللوبي
الصهيوني في أميركا وأحد أهم القوى المؤثرة في
قرارات مجلسي النواب والشيوخ األميركيين.
ب��ال�ط�ب��ع ه �ن��اك أي �ض��ا ال �ت �م��رك��ز االع ��ام ��ي وال �م��ال��ي
الصهيوني المؤثر الى أبعد الحدود في قرارات الدولة
األميركية العميقة ،لكن هنا نتعامل مع مصالح تتغير
وتتبدل ،أما بالنسبة للكتلة االنجيلية فأننا نتعامل
م��ع م��زي��ج م��رع��ب خطر م��ن األس��اط�ي��ر الدينية وما
ُ
وتعصب ليصبح ايديولوجية
يتبعها م��ن مشاعر
سياسية  -أمنية  -اقتصادية.
ل �ن �ض��ف ال� ��ى ذل� ��ك ال �م �ش �ه��د االي ��دي ��ول ��وج ��ي ال��دي �ن��ي
مشهدا آخر ،ال يقل خطورة ،يتعلق بالتطبيق الكامل
الحرفي للمكيافيلية في الحياة السياسية األميركية.
الشعار هنا هو «الغاية تبرر الواسطة» أو «المصلحة
األميركية هي فوق كل مصلحة ،دون ُ
التقيد بأية قيم
أو موانع أخاقية».
األم �ث �ل��ة ال �ت��ي ت�ث�ب��ت ال�ت�م�س��ك ال ��دائ ��م ب��ذل��ك ال�ش�ع��ار
الماكيافيلي ال ُ
تعد وال تحصى :ابتداء بإبادة حوالي

ثاثين مليون من السكان األصليين الهنود الحمر،
ٌ
م � ��رورا ب��اش �ت��راك ان �ت �ه��ازي م �ت��أخ��ر ف ��ي ال�ح��رب�ي��ن
العالميتين عندما تعرف كفة المنتصر ُ
ويدب الوهن
في القوى المتحاربة من أج��ل جني الغنائم ،م��رورا
بتدشين ام�ت��اك واستعمال ال�س��اح ال�ن��ووي وقتل
وتشويه مئات األلوف من المدنيين اليابانيين ،مرورا
باستعمال ك��ل أن��واع المبيدات ل�ل��زرع وللغابات في
فيتنام ،م ��رورا ب�م��ؤام��رات استخباراتية النقابات
عسكرية وتصفية قيادات وطنية منتخبة كما حدث
في تشيلي وج��رت محاولته في كوبا .وه��ل ننسى
ما أظهره فلم أميركي شهير باسم «اقتل المرسل»
الذي أظهر ٌ
تورط المخابرات المركزية األميركية في
نشر وبيع الهيرويين والكوكايين في أوساط الشباب
االميركي من أجل شراء األسلحة وارسالها بصورة
س��ري��ة ال ��ى ث� � ُ�وار ال �ك��ون �ت��را ،وذل ��ك م��ن أج ��ل اس�ق��اط
حكومة نيكاراغوا في حينه؟
وم � � � ��اذا ع � ��ن ال � � � ��دور ال � �غ� ��ام� ��ض ،ال �م �ل �ت �ب��س دوم� � ��ا،
لاستخبارات األميركية في تأسيس ودعم وتدريب
شتى أشكال الحركات الجهادية االرهابية ،أو كذبها
ُ
وتقلباتها من أجل تدمير العراق وسورية وليبيا ،أو
ابتزازها الدائم لدول البترول العربية؟ ُ
ل �م��اذا ذك ��ر ك��ل ت�ل��ك ال�ت�ف��اص�ي��ل ال�م�م��ل��ة ع��ن األدوار
األميركية في حياة الغير وفي حياة العرب؟
ال�ج��واب هو ألننا نشهد ظاهرة عربية متنامية من
االعتماد على والثقة في المواقف واألدوار التي يمكن
أن تلعبها القوى الحاكمة األميركية في حل مشاكلنا
العربية .يوميا يسمع االنسان عن الدور األميركي في
ُ
ح��ل مشاكل العراق وسورية وليبيا واليمن ولبنان
وغيرهم .ال توجد مشكلة وطنية وال قومية عربية
وال توجد مشاحنة اقليمية اال واألن �ظ��ار تتجه الى
أميركا طلبا لمعرفة الرأي األميركي والحصول على
المباركة األميركية.

وال �س��ؤال :ه��ل أن ذل��ك ال�ج��زء اليسير م��ن المؤامرات
والتدخات األميركية التي ذكرنا ال يستطيع اقناعنا
بأننا أمام نظام حكم ال يؤتمن وال يمكن انتظار ُأي
حل لمشاكلنا من قبله؟ فهذا نظام حكم ال تحكمه
قيم ال�ع��دال��ة واالن �ص��اف واالن�س��ان�ي��ة ف��ي تعامله مع
الغير .حتى القريبين ألميركا ،من مثل األوروبيين،
ل��م ي�س�ل�م��وا م��ن ال �م��واق��ف ال�م��اك�ي��اف�ي�ل�ي��ة األم�ي��رك�ي��ة
واب�ت��زازه��م ف��ي االق�ت�ص��اد واألم ��ن .أل�ي��س م��ن واج��ب
أنظمتنا السياسية العربية أن تعي جيدا ذلك التاريخ
األميركي الذي ال يأخذ في الحسبان جيرة أو صداقة
أو عاقات ود شخصية ،وأن��ه ي��دوس على كل ذلك
عندما ت�م� ُ�س على األخ��ص مصالح أميركا المالية
واالقتصادية واألمنية؟
أال يرون كيف تحتقر أميركا هيئة األمم واليونسكو
ومجلس حقوق االنسان والمحكمة الدولية وغيرهم،
ث��م ّ
تبتزهم ب��اي�ق��اف التزاماتها المالية ن�ح��وه��مُ ،
ثم
ّ
تشهر بهم ليل نهار في وسائلها االعامية ،بمجرد
أن تكون لهم مواقف مخالفة لاماءات األميركية؟
واذن ه��ل ح�ق��ا أن ال��وق��ت ل��م ي�ح��ن الج� ��راء مراجعة
رسمية للموضوع األميركي ،س��واء على المستوى
الوطني أو على مستويات الجامعة العربية والمنظمة
االس��ام �ي��ة ،واش �ع��اره��ا ب ��أن ال �ك �ي��ل ق��د ط �ف��ح ،وأن
س �ي��اس��ة ادارة ال �خ��د األي� �س ��ر ب �ع��د ال� ٌ�ص �ف��ع ال��دائ��م
ال��وق��ح ل�ل�خ� ٌ�د ال�ع��رب��ي واالس ��ام ��ي األي �م��ن م��ا ع��ادت
مقبولة؟نحن نتكلم عن مراجعة رسمية وليس عن
مراجعة شعبية .ذلك أن الشعب قد عرف منذ زمن
طويل أن أميركا ال تتصرف اال كامبريالية تخدم
نفسها وتخدم توأمها الصهيوني.
اليوم ،ونحن نرى المدن العربية ُ
المدمرة ،والمايين
ٌ
والمشوهين ،نعرف
المهجرين ،واأللوف المذبوحين
أن ألميركا يد في كل ذرة منه ،فها وعينا ال��درس
وعرفنا الفرق بين الصديق والعدو؟

د .علي محمد فخرو

إضاءات

إلى متى والبدون يعانون
في عهدكم يا سمو الرئيس؟
رسالتنا اليوم إلى سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر
المبارك فاليوم نتحدث عن تدخل غير مسبوق
في صاحيات ال��وزراء من قبل رئيس الجهاز
المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير
قانونية ،فكيف تسمح سموكم بتدخل الجهاز
ف��ي وزارات ال��دول��ة وي�ف��رض عليها ق��رارات كل
الهدف منها ليس حل القضية بل التضييق على
البدون؟ نحن نعلم يا سمو الرئيس انكم غير
قادرين على التدخل في عمل الجهاز المركزي
والدليل على كامنا هو ً سنوات طويلة منذ تعيين
صالح الفضالة رئيسا للجهاز والى يومنا هذا
ال حلول وال حتى تصنيفات حقيقية للبدون
مدنية وفوق هذا كله لاسف اصبح
وال حقوق ً
الجهاز وصيا على اغلب وزارات الدولة من خال
االوامر التي يمليها على تلك ال��وزارات والتي ال
تملك االعتراض سوى وزير التربية ووزير الصحة
الذين رفضا االنصياع لتوجيهات واوامر الجهاز
المركزي فلهم كل الشكر على تلمسهم لمعاناة
البدون والظلم الواقع عليهم وهو ما كنا نتمناه
منكم يا سمو رئيس الوزراء.
آخ��ر اوام ��ر ال�ج�ه��از ال�م��رك��زي ل �ل��وزارات ه��و ما
ص��در إل��ى إدارة ال �م��رور ب�ع��دم تجديد رخص
ال �ق�ي��ادة ل�ل�ب��دون ال��ذي��ن ص��اح�ي��ة ب�ط��اق��ات�ه��م 3
اشهر واقل وهذا ليس اخر تلك التعسفات بحق
ال�ب��دون فالقيود االمنية التي ال صحة لها وال
دليل ثابت متواجدة على البطاقة االمنية لغالبية
للبدون الذين تصدر لهم البطاقات وهناك ايضا
فئة محرومة حتى من البطاقة االمنية السباب
القيود االمنية الوهمية وبالتالي حرمانه من

التعليم ومن اصدار رخص القيادة ومن جوازات
السفر للحج وايضا حرمانهم من عقود الزواج.
كل هذا الظلم وسموكم يا رئيس ال��وزراء دون
حراك فلم تكلفوا خاطركم يوما لسؤال رئيس
الجهاز المركزي ما الذي قدمه لحل قضية البدون؟
ثماني س�ن��وات ل��م يتم تجنيس شخص واح��د
فكيف يتغاضى سموكم عن مصير اكثر من
مائة الف انسان يعيشون على ارض الكويت منذ
عقود؟ نحن اليوم في شهر فضيل شهر عنوانه
الخير والعطاء فمتى تنصفون هذه الفئة ومتى
يتم اعطاء لكل ذي حق حقه؟ فالظلم لن يعود
علينا اال بدعوة مظلوم تصل الى السماء فواهلل
انني اخ��اف على الكويت من مظلومية البدون
فإلى متى شخص واحد يتاعب بمصير مئات
اآلالف دون اي دليل على كل ادعاءاته؟ قبل ايام
ظهرت في وسائل االعام قضية جنسية جزر
القمر التي بيعت للكويت واعتقال رئيس جزر
القمر السابق على خلفية ه��ذه القضية وه��ذا
الحديث يعيدنا الى قبل اشهر عندما ظهر في
االعام المحلي مقترح المسؤولين في الجهاز
المركزي حول منح البدون جنسية جزر القمر
فهذا يجعلنا نربط بين الحادثتين ونفسر بأن
الجهاز المركزي يصرف المايين فقط ليس
لحل القضية ب��ل لبيع ال �ب��دون وح��رم��ان�ه��م من
حقهم وه��ذا ظلم فوق الظلم ال��ذي يعانون منه.
فإلى متى يا سمو الرئيس والبدون يعانون في
عهدكم حرمانهم من ابسط الحقوق المدنية؟
فأنتم مسؤولون امام اهلل عن البدون .حفظ اهلل
الكويت واميرها وشعبها من كل مكروه.

فيحان العازمي

fayhan@annaharkw.com
Twitter:@fahan_alazmi

وحي قلم

ويبقى األمل!...
كشفت مبادرة انسانية واحدة لم يتجاوز عمرها
العامين عن أصحاب بصمات استثنائية ،تخطوا
الصعاب وك�س��روا ال�ح��واج��ز ليرسموا بسمة،
وي ��زرع ��وا خ �ي��را ل�ي�ح�ص��دوا أم ��ا؛ ان �ه��ا ن�م��اذج
وكفاءات عربية قدمتها مبادرة «صناع األمل»
التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن
راشد آل مكتوم ،نائب رئيس دولة االمارات في
 ،2017لتحتفي هذا العام في نسختها الثانية
بخمسة فرسان جدد من بين  87ألف مشارك
من المرابطين على تخوم األمل والعمل بأرقى
القيم االنسانية ،ولنكتشف صندوق ابداعاتهم
ومكنون انسانيتهم الملهمة في العطاء والبذل
والخير أبكت الحضور في أمسية تكريمهم في
 14مايو الحالي بدبي.
تفيض المآقي وأن��ت تتابع قصص بشر مثلك
صنعوا بجهود فردية وبسيطة ما عجزت عنه
مؤسسات .بشر ال يملكون سوى حلم وعمل
وهمة وأمل في غد أفضل لمجتمعاتهم .تأسرك
قصة محمود وحيد الفائز بلقب صانع األمل
األول للعام  2018على مستوى الوطن العربي؛
شاب مصري صدمه منظر شيخ مشرد بجروح
تنهش جسده الهزيل وكرامة تهان ،فتحرك بداخله
االنسان ،فكانت مؤسسته (معانا النقاذ انسان).
ومن عبق األصالة المصرية ذاتها ،تطل عليك نوال
مصطفى التي قادها فضولها الصحافي لسجن
النساء حيث ضرب لها القدر موعدا مع قضية

عمرها ،لتزرع األمل وعبر ثاثة عقود في نفوس
السجينات الغارمات وتصنع الفرق في حياتهن
وحياة أطفالهن من فك أسرهن الى توفير سبل
العيش الكريم لهن في مجتمع ال يرحم خريجة
القضبان .ثم تسطع أمامك جميلة عراق الحضارة،
سهام جرجيس ملكة الجمال باألمس وملكة
القلوب اليوم ،تستشعر أن العطاء والخيرية أضفى
عليها وهجا من الشباب والحيوية وهي في عقدها
السابع ،لتمضي قدما وقد وهبت ما تبقى من
العمر لتخفيف المعاناة عن شعبها الجريح من
خال تنظيمها للعديد من المساعدات االغاثية
والحمات االنسانية وتوزيعها على المحتاجين
والنازحين في المخيمات من أهل بلدها .وتقف
اج��اال أم��ام الكويتية منال مسلم التي ضربت
مثا حيا لمعنى أن يولد األمل من األلم .فقدت أم
دانة فلذة كبدها ذات الخمس سنوات ،فأزهر في
قلبها أمل اسمه دانة تحول «لفريق دانة التطوعي»
حمل الخير آلالف النازحين والاجئين السوريين،
لتصبح دانة قصة أمل وحياة لن تتوقف .ويهزك
المشهد األخير من جنوب الوادي حيث السودان
سلة غذاء العالم مع فارس علي الذي هزه مشهد
طفلة تنقع فتات الخبز الذي تقتات عليه األغنام
بالماء قبل أن تأكله ،فقرر أن يحارب الجوع الذي
حرم آالف األطفال من التعليم ،وخال  8سنوات
قدمت مبادرته «التعليم مقابل الغذاء» أكثر من 40
مليون ساندويتشة مجانا للطاب .واليوم يسد

فارس النور رمق أكثر من  35ألف طالب يوميا
في  132مدرسة لينير عقولهم بالعلم والمعرفة،
وبفريق ناهز  1200متطوع.
وألن من رحم النجاح تولد وتترى النجاحات ،آثر
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد أن َيختم
الحفل بمنح جائزة مليون درهم لكل صانع أمل
من الخمسة المتوجين ،ثم باهداء األمة العربية
أم��ا جديدا واع��دا باعان سموه عن تأسيس
أكاديمية صناع األمل برأسمال  50مليون درهم،
لتكون حاضنة العداد وتدريب أجيال جديدة من
صناع األمل بدعم مبادراتهم وتحويلها لمشاريع
انسانية ومجتمعية مستدامة في اطار منظومة
استراتيجية تعتمد أفضل الممارسات والمعايير
العالمية في العمل االنساني والخيري.
تحية تقدير لصناع األمل الذين علمونا كيف
نضيف لحياتنا حياة ،والى وجودنا بصمة ،والى
شركائنا في المجتمع فسحة أمل .تحية تقدير
لهؤالء الذين ألهمونا بأن منطقتنا المتخمة بالمآسي
واآلالم ال تزال زاخرة بالفرسان النباء وملهمة
لآلمال والعطاء .تحية تقدير وع��رف��ان لصانع
األمل العربي األول ،صاحب السمو الشيخ محمد
بن راشد آل مكتوم ،الذي أحيا األمل في نفوس
مايين الشباب من المحيط الى الخليج ،اليمانه
بأن« :األمل هو الصناعة الوحيدة في العالم التي
ال يمكن أن نخسر فيها أب��دا»« ،فا توجد قوة
في الحياة أكبر من قوة األمل بمستقبل أفضل».
خبير دولي في التميز المؤسسي
والتحكيم التجاري  -أبوظبي
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