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معصومة: الملف النووي اإليراني جزء أساسي من السياسة الخارجية األميركية تجاه المنطقة

عبداهللا املال د.محمد أشكناني

..وحضور طالبي جانب من احلضور حضور إعالمي

د.لبنى القاضي د.رمضان الشراح د.بدر العمر محمد احلسيني نورية السداني

«تنامي» و«األنباء» .. خطاب الرئيس  أوباما  إلى العالم اإلسالمي من القاهرة جسر للسالم ووثيقة مصارحة 

العيسى: أوباما جاء باحثًا عن كيفية ردم الهوة بين الغرب والعرب

قال خالد العيســـى ان هذه الدعوة هي لرد التحية 
للرئيس األميركي باراك اوباما وان الكويت هي اول من 
جتـــاوب مع هذه الدعوة. وقال ان الرئيس اوباما يزور 
منطقة الشرق االوسط ليس كزائر او سائح او تاجر بل 
كرئيـــس اقوى وأغنى واكبر دولة، يبدأ مبهبط الوحي 
ويثني بالقاهرة، وقد جاء باحثا ومعترفا باملشاكل القائمة 
بني الغرب والشرق، وجاء مستمعا كيف السبيل للخروج 
من هذه املآزق وذكر احداث ١١ سبتمبر ٢٠٠١، فمن السهولة 
وصفها بأحداث امنا هي ليست فعال بل ردة فعل ملا سبق 
ان كنا استنكرنا ذلك. كما ذكر الرئيس أوباما رسل اهللا 
موسى وعيســـى ومحمد ژ وتطرق للرسالة الواحدة 
التي اتفق عليها هؤالء الرسل املوجهة الى بني آدم ولقد 
كّرمنا بني آدم، ولكن هذه الرسالة اختلفت في األزمنة 
واألمكنة، وقد جاء اوباما باحثا عن كيفية ردم هذه الفجوة 
او الهوة بني الغرب والعرب. وتســـاءل العيسى مادمنا 

كلنا بني آدم فما الذي فضل مهاجرين جدد على مقيمني من عشـــرات ومئات 
الســـنني يخرجونهم من بيوتهم ويهدمونها على رؤوسهم مبختلف األعذار، 

فأين العدل في ذلك؟ وقال ان ابرز الدعوات ان اهللا يأمر 
بالعدل واإلحسان، فأين العدل في هذا وبناء على وعد 
ممن ال ميلك ملن ال يســـتحق وبعد اكثر من نصف قرن 
يأتي رئيس اكبر وأقوى وأغنى دولة يبحث عن حل وهو 
امـــام معادلتني هل هو منطق القوة يفرض احلق ام ان 
قوة احلق تلجم القوة؟! وله ان يختار. وتابع العيسى 
قائال انه من الكويت بلد الذين اختاروا وطنهم ونظامهم 
وأميرهم وبايعوه وأول مرفق اقامه اول امير لهم هو مرفق 
العدل والقضاء، فعندما يحضر الرئيس اوباما للبحث 
عن العدل نعرض انفســـنا وبلدنا ونستذكر كتاب اهللا 
الكرمي بآيتني خاطبتا الرؤساء واحلكام (إن اهللا يأمركم) 
أمرا واضحا صريحا (ان تؤدوا األمانات الى أهلها وإذا 
حكمتم بـــني الناس أن حتكموا بالعدل). و(يأيها الذين 
آمنوا أطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول وأولي األمر منكم). 
ومتنى العيسى اال تكون هذه الرسالة إعالما فقط وإمنا 
يحملهـــا كوكبة من اهل الكويت الى الرئيـــس اوباما مرورا مبجلس التعاون 

وجامعة الدول العربية والدول األوروبية وصوال للرئيس.

العبدالهادي: اسـتيراد الخبرات واالبتكارات سـيحد من إهالكنا لألموال.. وتصديرها للدول اإلسالمية أجدر من المساعدات النقدية

أشـكناني: أوباما اسـتخدم لغة الجسـد في حركات يديـه ونظرات عينيه وهـذا ما يشـد المتلقي إليه

القحطاني: نية أوباما اسـتضافة أصحاب المشـاريع المبتكرة ستشـركنا في المسـؤولية وتفتح لنا اآلفاق

الشراح: شـّكل تغييرًا جذريًا في طريقة التخاطب األميركي مع العالم اإلسالمي

المـال: نـال إعجـاب العالم..وكم مـن «أوبامـا» نحتاجه فـي الوطـن العربي؟!

البدر: التعليم أمن قومي يجب عدم التالعب به وأن يعطى الدعم الكامل

يجب ان تتساوى الفرص بني 
الرجل واملرأة في حيازة احلقوق 
االجتماعية وصوال الى احلقوق 
التي تفرض نفسها  السياسية 
بهدف استغالل نصف املجتمع 

في بناء هذا املجتمع.
وحتدثت القاضي عن إشارة 
اوباما في خطابه الى استعداد 
االدارة االميركية ألن تقيم برامج 
محو االمية في املجتمعات املسلمة 
بهدف تطوير املجتمعات نحو 

االفضل.

اإلعالم وخطاب أوباما

اســـتاذ االعالم في اجلامعة 
االميركيـــة د.محمد اشـــكناني 
اوبامـــا اعالميا  حلل خطـــاب 
فلفت الى انـــه انتهج نهج عدد 
القادة االميركيني من  كبير من 
اصل افريقي الذين اعتادوا بث 
احلماسة في اجلمهور من خالل 
اخلطب الرنانة والكلمات القوية 
واملعبرة واجلمل ذات الصدى 
املتميز مالحظا ان اوباما يجيد 
استخدام لغة اجلسد وهو اسلوب 
متميز في التواصل واالتصال في 
حركات يديه واصابعه ونظرات 

عينيه مما يشد املتلقي اليه.
ولفت الى ان الرئيس األميركي 
جلأ الى استخدام أساليب اتصالية 
متميزة في اخلطابة، منها التوقف 
عدة مرات ملـــدة صغيرة للفت 
االنتباه، ومنهـــا اعادة اجلملة 
او الكلمـــات املهمة، ومنها رفع 
الصوت وتخفيضه مبا يناسب 
الكالم واملوقف وهذا اســـلوب 
اعالمي متميز جلذب اجلمهور 
بصـــورة دائمـــة الـــى فحوى 
اخلطاب وابقائه مركزا على ما 
يقال ويطرح، مشـــيرا الى انه 
للمرة األولى في تاريخ اخلطب 
األميركية لرؤساء اجلمهورية 
أميركي بعدد  يستشهد رئيس 
كبير من اآليات القرآنية، ليعطي 
داللة للمســـلمني والعرب على 
عمـــق الثقافة االســـالمية وملد 
اجلسور بني الثقافة االسالمية 
الغربية وتقريب  واحلضـــارة 

وجهات النظر.
وأشـــار الـــى ان الرئيـــس 
األميركـــي اختـــار عاصمة من 
أهـــم عواصم الـــدول العربية 
العاملني  واإلســـالمية ليخاطب 
العربـــي واإلســـالمي، وهو ما 
ينم عن حســـن اختيار ممتاز، 
ألن للمـــكان تأثيـــرا كبيرا في 
نفسية املتلقني، ويعطيه نوعا 
من الشعور بالطمأنينة اذا كان 
واثقا منه ومن تراثه وحضارته 

وتاريخه.
واضاف: واستخدم الرئيس 
أوباما لغة خطاب يحبها سكان 
العربي واإلســـالمي  العاملـــني 
البدء بعبارة «الســـالم  ومنها 
عليكم» في بداية اخلطاب عند 
احلديث عن العالقات مع العالم 
االسالمي، ومنها عبارة «القرآن 
الكرمي» و«احلضارة اإلسالمية» 
و«الصورة النمطية السلبية عن 
اإلسالم»، وقد استخدم الرئيس 
أوباما مبدأ اعالميا مهما عندما بدأ 
باألولويات في خطابه فتحدث 
فـــي البداية عـــن العالقات مع 
العالم اإلسالمي، مبينا انه جاء 
الى القاهرة ســـعيا نحو بداية 

تتمة المنشور ص ١٦

الواليـــات املتحدة  جديدة بني 
واملســـلمني في العالـــم ترتكز 
على املصالح املتبادلة واالحترام 
املتبادل وعلى حقيقة ان اميركا 
واإلسالم ال يقصي أحدهما اآلخر 
وال يحتاجان الى التنافس، وأكد 
ان أميركا ليســـت في حرب مع 
اإلســـالم ولن تكون كذلك أبدا 
لكنهـــا ســـتواجه «املتطرفني 
العنيفني الذين يشكلون خطرا 

على أمتنا».
الـــى كثـــرة ظهوره  ولفت 
على شاشـــات التلفزة اكثر من 
الرئيس السابق وهذا ما يؤكد 
وجوده الدائم، الفتا الى حادثة 
الـــذي دل على  قتلـــه للذبابة 
حزمه وشدته وعدم جلوئه إلى 

التفاوض في جميع القضايا.

رؤية هندسية

مـــن جانبـــه، اكـــد م.طالل 
القحطانـــي، رئيـــس جمعية 
املهندســـني الكويتية، في كلمة 
حتت عنوان: «نظرة هندســـية 
في خطاب أوباما»، على حاجة 
األمة الى هذه النوعية من احلوار، 
فألول مرة يخاطب رئيس اميركي 
الشـــعبني العربي واإلســـالمي 
انه قام  ويتودد لهما، موضحا 
بتحليل هذا اخلطاب واستوحى 
منه رؤية هندسية، حيث سمى 
بـ  الرئيس األميركي مشروعه 
«نحو بداية جديدة»، ومتحورت 
عناصره حول «احلوار، الصدق، 
املبادرة، االعتراف  الشـــفافية، 

الى ان اختياره مصر بعد دعوته 
من قبل جامعة القاهرة ســـاهم 
في اضفاء البعد اإلسالمي على 
اخلطاب، عـــالوة على ان مصر 
تقع في قلب افريقيا وهي موطن 
أجداد «أوباما» وتتميز بعالقتها 
مع إســـرائيل، بل ان ذكاءه برز 

في ذهابه الى الســـعودية قبل 
مصر لكـــي يعطيها مكانتها في 
التي  العربي. في كلمته  الوطن 
القاها حتت عنوان «رؤية اجليل 
املعاصر ملا بعد خطاب أوباما» قال 
املال: «إن خطاب الرئيس اوباما 
حمل أهدافا معينة، ونحن نتطلع 

كجيل معاصر الى ترجمة خطابه 
على أرض الواقع، وذلك من خالل 
إقامة دولة فلسطني وعاصمتها 
القدس». وشدد على أهمية دور 
الرئيـــس األميركي في الضغط 
على اســـرائيل من أجل حتقيق 
الســـالم وإقامة دولة فلسطني، 

حيث ان عدم تنفيـــذ أوباما ملا 
قال سيجعل خطابه مثل خطابات 
التي  العربية  القيـــادات  بعض 
ال تســـمن وال تغني من جوع، 
القول: «إن من املؤسف  مضيفا 
أن يأتي نتنياهو بخطاب يهدم 
كل مبادرات السالم بإقامة دولة 
فلسطني وجعل القدس عاصمة 
لها». وتطرق املال الى رؤية اجليل 
الكويتي املعاصر، والذي تنصب 
تطلعاته الى االستقرار في العراق 
وفي إيران السيما بعدما شهدته 
من أحـــداث عقـــب االنتخابات 
الرئاسية وقال: «ما يهمنا ايضا هو 
ان ننعم باالستقرار السياسي في 
دولتنا الكويت، وان نرى توجها 
ملموسا من النواب نحو عملية 
التنميـــة، وان يغيروا خطابهم 
اجلماهيري واالنتخابي والفئوي 
الـــى خطاب تنموي  والطائفي 
اقتصـــادي يكفـــل ايجاد فرص 
عمل للخريجني ويوفر الســـكن 
لهم، ويضمن حتسني اخلدمات 
التعليم من  الصحية وحتصني 
الشهادات املزورة». وفي ختام 
كلمته، أكد املال على أهمية تغيير 
النفوس قبل النصوص، وذلك 
للتمكن من اســـتيعاب خطاب 
أوباما، والذي استطاع ـ حسب 
قوله ـ ان يغير فكر ٢٠٠ مليون 
أميركي، وينـــال إعجاب العالم، 
وقال: «كم من أوباما نحتاج في 

الوطن العربي».

بالواقع، الشراكة، جيل الشباب، 
وشراكة أميركا للعرب واملسلمني 
من ســـكان املنطقة وكذلك بالد 
أما مدة هذا املشروع  اجلوار»، 

فهي «اجليل القادم».
واضاف القحطاني ان فوائد 
هذا املشـــروع تشمل: «السالم، 
االســـتقرار، األمـــان، التنمية، 
االزدهار، والتفـــاؤل» في حني 
ان تكلفته تتمثل في: «الصبر، 
التفاني، تنمية القدرات، تطوير 
املؤسسات، التسامح، التعليم، 
واالبتـــكار»، أمـــا عوائقه فهي 
«التطرف بكل أشكاله، الهزمية 
النفســـية، اخلـــوف، الغضب، 
انعدام الفرص للشـــباب، بناء 
املستوطنات، استهداف املدنيني، 
فقدان الثقة، غياب الدميوقراطية، 
اضافـــة الى العرقيـــة»، وقال: 
«املشروع في النهاية من تصميم 
أوباما»،  أخيكم باراك حســـني 
مبينا من جانب آخر ان رسمه 
لطريقته ينـــم عن ذكاء، حيث 
بدأ مبكة مهد اإلســـالم، مرورا 
بالقاهرة كمنارة للعلم، ووصوال 
الى أملانيا برسالة مفادها أهمية 
تذكر ما عانته الشـــعوب خالل 
احلروب، وانتهاء بالنورماندي 
في فرنســـا، وذلك باستشعاره 

والتزامه ضرورة السالم.
وشدد القحطاني على أهمية 
اعتبار خطـــاب الرئيس أوباما 
مبنزلة رسالة لكل القادة العرب 
حتثهم على االلتفات لشعوبهم، 
حيث ركز على مجاالت ومحاور 

عديدة، من أهمها التنمية ودفع 
عجلتهـــا وكذلـــك االقتصـــاد 
والتعليم، حيث تطرق الى بعض 
املشـــاريع املتعلقة بذلك، وأكد 
على التزاماتـــه ووعوده بدعم 
برامـــج تبادل واعطـــاء املزيد 
أميركا  املنح والتدريب في  من 
للمتفوقني من شـــباب العرب، 
وكذلك التعليم االفتراضي، كما 
ذكر جملة تتعلق مبا يسمى بـ 
«الفضاء اإللكتروني» والشبكة 
اإللكترونية اجلديدة، التي متكن 
الشباب من التواصل بني أميركا 

والعالم العربي.
وأضاف القحطاني ان اخلطاب 
ركز في اجلانب االقتصادي على 
القطاعني  الشـــراكة بني  أهمية 
اخلـــاص والتجـــاري والقطاع 
األهلـــي، وأهميـــة خلق فرص 
جديدة، ودور رجـــال األعمال 
في هذا اجلانب، مشيرا الى ان 
اخلطاب كشف عن نيته القيام 
باستضافة قمة ألصحاب املشاريع 
املبتكرة، وهـــو «اجلانب الذي 
سيشركنا في املسؤولية وسيفتح 

لنا اآلفاق».

رؤية الجيل المعاصر

من جانبه أشار عبداهللا املال 
نائب رئيس مجلس اإلدارة في 
شـــركة املال العامليـــة للتمويل 
واالستثمار، الى ان الرئيس أوباما 
جاء ليحمل في خطابه رســـالة 
الى األمـــة العربية، ووضع من 
الطريق، مشيرا  خاللها خارطة 

خالد العيسى




