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كالهما معيب

جل�أت �صحافية �إيرانية �إلى ا�رسائيل هربا
من بالدها .وه��و ع��ذر اقبح من الفعل.
فلوكانت هذه ال�صحافية يف مهمة جت�س�سية
طويلة االمد على غرار مافعل اجلا�سو�س
امل�رصي ر�أفت الهجان يف الدولة العربية
لكان قبل الأم���ر� .أم��ا غري ذل��ك فمثلها
يفعل الكثري باللجوء �إلى ا�رسائيل و�إلى
غري �إ�رسائيل واخ�شى ما �أخ�شاه �أن تكون
لعبة م�ست�أجرة ومدفوعة الثمن لتربير
توجه خليجي ورمبا عربي القامة عالقات
دبلوما�سية مع دويلة االحتالل حتت زعم �أو
�ضغط البيت الأبي�ض بحجة مواجهة التمدد
االيراين .الأمر الآخر ،و�ساعود الى �أمر
هذه ال�صحافية ندى �أمني وا�سمها يوحي
بانها عربية ولي�ست فار�سية �أو تركمانية،
وهو الفيديو الذي وزع جلنود دولة عربية
نتو�سم يف قيادتها اجلديدة اخلري الطفاء
غلو التخلف واجلهل والتطرف والطائفية
وت�سلط مت�سلقي خارطة طريق اال�سالم
ال�سيا�سي لالبقاء على �سطوتهم على
جمتمعهم وعلى جمتمعات كثرية اخرى
باملال وبالتكفري و�سواهما .املعيب
ان جنود هذه الدولة التي تنفي ،ونثق
بنفيها ،ان العالقة لها بكل حروب املنطقة
وهي كلها حروب طائفية بحتة ،يرددون،
اي اجلنود ،عبارات طائفية جارحة بحق
فئة مهمة من ابناء جمتمعهم  .ال يجب
ال�سكوت عن ت�رصفات مثل هذه .وتوقعت،
ولي�س يل م�صلحة يف االدع��اء �أن يبادر
ويل �أم��ر الدولة التي ننتظر لها تطورا
اقت�صاديا واجتماعيا وعلميا ال يتعار�ض
ب��أي حال من الأح��وال مع ثوابت الدين
احلنيف ،ان ي�أمر مبحا�سبة من ت�رصف
على هذا النحو غري الالئق وهو يف بيت
من بيوت الله او مكان عبادة ،حتى وان
مل يكن مل�سلمني ،فال يجب �أن يتلفظ مبا
جتر�أ على االف�صاح به على النحو العدواين
الطائفي الذي ينم عن موقف حكومي جتاه
م�سلمني ،ولي�سوا غري ذل��ك ،فلي�س من
حقه هو او �سواه ان يحكم بغري ما انزل
الله ال��ذي ت��رك ام��ر حما�سبة عباده له
وحده يف غري ما يحا�سب به اي ان�سان وفق
قوانني دولته والقانون الدويل� .سيكون
من ال�صعب الثقة ب�أي نظام واي م�س�ؤول
يقبل بت�رصف من هذا النوع �ضد ابناء بلده
ممن هم من غري طائفته ال يف العراق وال
يف �سوريا وهما البلدان اللذان حتاق بهما
الطائفية مع انهما يدافعان عن بلديهما.
على �صاحب االمر ان يحيل الع�سكريني
املمتلئني حقدا مذهبيا على �أبناء بلدهم
من جراء مناهج ال تنتج اال مثل ه�ؤالء،
الى الق�ضاء الع�سكري و�أن يجربوا قبل
ذلك على االعتذار تلفزيونيا البناء بلدهم
ولبقية �أبناء الطائفة التي ا�ساءوا لها.
نعيب على بوذيي بورما «ميامنار» قتلهم
م�سلمي الروهينغا مل��ج��رد االختالف
دينيا معهم ونحن نفعل اال�سو�أ� .أما �أمر
ال�صحافية االيرانية فهي لي�ست ظاهرة
فريدة وال�س�ؤال احلقيقي لي�س عن ا�سباب
فعلها ما فعلت لأن �إيران هي االخرى التزال
تتعامل مذهبيا ال قانونيا مع مواطنيها،
�إمنا ال�س�ؤال هو من يقف وراء هذه الندى؟
فهي االخرى نتاج �سيا�سات معيبة جدا جدا
وال تليق.
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أسباب تدعو إلى اعتبار اإلخوان
منظمة إرهابية

سفينة الخير
تمضي بسالم

ذكرت �إحدى ال�صحف الأجنبية �أكرث من � 11سببا يدعو� إلى اعتبار جماعة
االخوان امل�سلمني منظمة ارهابية ول�ضيق امل�ساحة جرى تلخي�ص �أهم
اال�سباب ،وفقا لعدد من اخلرباء حيث �أ�شاروا :
� - 1شعار الإخوان امل�سلمني يتحدث عن نف�سه  ،حيث اجلهاد هو طريقنا،
وال�سيف واملوت لهما �إ�شارة كبرية على ما يحمله فكر ومنهج االخوان.
والتف�سري اخلا�ص والإ�شارة �إلى اجلهاد على نحو الإرهاب حيث يورد ب�أن:
«اجلهاد يعني الكفاح وحماربة الكفار ،وينطوي على كل اجلهود املمكنة
لتفكيك قوة �أعداء الإ�سالم مبا يف ذلك �رضبهم ،ونهب ثرواتهم ،وتدمري
�أماكن عبادتهم وحتطيم �أ�صنامهم».
 - 2ت�أ�س�ست جماعة الإخوان امل�سلمني يف م�رص عام  1928من قبل ح�سن
البنا ،الذي �سعى لإحياء الإمرباطورية الإ�سالمية على �ضوء اخلالفة بقيادة
الأتراك العثمانيني وقال البنا �« :إن طبيعة الإ�سالم هي الهيمنة ،وفر�ض
قانونها على جميع الأمم ،ومتديد قوتها لكوكب الأر�ض ب�أ�رسه».
� - 3أدجلة �سيد قطب املعروف با�سم والد اجلهاد احلديث،الذي �سافر �إلى
الواليات املتحدة قبل �أن يعدم من قبل الرئي�س امل�رصي جمال عبد النا�رص
يف عام  ،1966ر�أى قطب العامل مق�سم ًا �إلى جمالني« :حزب الله وحزب
ال�شيطان» .و�أنه ينبغي رف�ض �أي حكومة علمانية ال تقوم على ما ي�شري
�إليه من فكر ومنهاج ،وقد نقل عن قطب �أن امل�سلمني لهم احلق وااللتزام
مبقاومة هذه احلكومة.
 - 4كبار قادة تنظيم القاعدة مبن فيهم االرهابي �أ�سامة بن الدن ،وخالد
�شيخ حممد وحممد عطا واملكفوف عمر عبدالرحمن و�أمي��ن الظواهري
كانوا جميعا �أع�ضاء يف جماعة الإخوان امل�سلمني وكثريا ما نقلوا عن
كتابات ور�سائل قطب التي حتدت �آراء علماء الدين قاطبة يف الت�سليح
والثورة واخلروج على احلكم والأنظمة والقوانني والت�صادم معها بكل
عنف ووح�شية ،ومل ي�صدر بيان ر�سمي من قبل هذه اجلماعة ي�رشح ويبني
عك�س االعتدال الأيديولوجي املفرت�ض.
� - 5أنور العولقي املحر�ض �ضد الواليات املتحدة �أحد �أع�ضاء الإخوان
امل�سلمني يف اليمن ،حيث ا�شتهر بدعوته�« :أدعو الله �أن يدمر �أمريكا
«وذهب العولقي الى ابعد من ذلك يف �رشيط فيديو ن�رش على االنرتنت
يف نوفمرب ليدعو الى قتل اي مواطن امريكي حيث وجد ،وقال ،كما اورد
موقع �سايت لر�صد املواقع اال�سالمية« ،ان قتل ال�شيطان ال يحتاج الى اي
فتوى».
وقال العولقي يف الفيديو متوجها الى االمريكيني «�إما نحن او انتم».
 - 6تبقى حما�س ،املدرجة يف قائمة وزارة اخلارجية للمنظمات الإرهابية
الأجنبية ،الفرع الفل�سطيني جلماعة الإخوان امل�سلمني
 - 7حظر جماعة الإخوان امل�سلمني ،فكثري من الدول العربية واخلليجية
تعترب الإخوان من اجلماعات الإرهابية.

منذ ما يزيد على الثالثمئة عام حيث
ت�أ�س�ست الكويت وهي متر بني احلقبة
والأخ���رى بظروف و�صنوف من املحن
وامل�شاكل ويف كل مرة يوفقها الله �أوال
ثم �سواعد �أبنائها ال�بررة ممن �سريهم
الله �سبحانه وتعالى خلدمة هذا البلد
ليخرجوه من هذا اخلطب �أق��وى و�أعز
و�أجدر ب�أن تكون للأوفياء واملخل�صني
دارا ووطن ًا وقد تعود �أبنا�ؤها بجميع
توجهاتهم القبلية والفكرية والعقائدية
على التالحم والتكاتف والتعاون يف
�أي ظ��رف مير عليهم �سيا�سيا ك��ان �أو
اقت�صاديا �أو مناخيا دمر وهدم و�أحرق،
ه��ذه هي الكويت وط��ن النهار جامعة
حولها اجلميع باحلب واحلنان والتم�سك
باللحمة الوطنية التي بها وب�إذن الله
تبقى الكويت دار �أمن وا�ستقرار و�أمان
ف�أهل الكويت ال يلتفتون �إل��ى التوافه
والهم ي�ؤازرون الولد العاق �إن خان �أو
تعالى �أو تكرب فاحلق هو ال��ذي يقال
وهو الفي�صل بني الطيب واخلبيث واحلق
والب�صرية ،نعرف العاق من االبن الويف
فنقف كلنا �صفا واحدا �ضاربني بيد من
حديد يد كل من يتجر�أ على ال�صالح
العام ويخدم الأجنبي �أي � ًا كان موقعه
ونوعه و�أهدافه فاللحمة الوطنية مالذ
اجلميع لبناء وطن يعي�ش فيه الأحفاد
والأبناء م�ستقبلهم الزاهر ب�إذن الله حتت
ظل وراية ح�رضة �صاحب ال�سمو الأمري
املفدى وويل عهده الأم�ين واحلكومة
الر�شيدة �أ�سا�سهم احلق وحكمهم العدل
ودربهم ب��إذن الله �أخ�رض مورد مزهر،
يعطر �صفو �سمائنا توجيهات �سمو الأمري
ب�أن نكون للكويت ح�صنا لتبقى هي الدار
والوطن على مر الع�صور اللهم احفظ
كويتنا احلبيبة و�شعبها من كل مكروه
اللهم �آمني.

اليوم العالمي للشعوب
األصلية!

ي�صادف يوم التا�سع من �شهر �أغ�سط�س من كل عام «اليوم
العاملي لل�سكان اال�صليني».
وكانت وترية هذا االهتمام قد بد�أت بعد عام من االحتفال
للمرة االولى باليوم العاملي لل�سكان اال�صليني وذلك
يف  9اغ�سط�س  ،1994وكانت منظمة العفو الدولية
قد حددت جملة من التدابري ب�ش�أن االهتمام بال�سكان
اال�صليني حول العامل ورعايتهم و�صيانة حقوقهم
االن�سانية .
و�إن رجعت الى التاريخ ف�ستجد الكثري من ال�شعوب
واالم���م ق��د غ�يرت اخل��ارط��ة الدميوغرافية لل�سكان
اال�صليني للدول مثل امل�ستعمر االوربي وحربه ال�رش�سة
على امريكا وبالتحديد على قبائل الهنود احلمر ،فقد
هجروا وطردوهم وقتلوهم و�أنزلوا بهم �أ�شد العذاب
والتنكيل ب�شعب كانت ق�ضيته الوحيدة هي احلياة !!
وال نن�سى �أقوى منا�ضل بالقرن ال�سابق نيل�سون مانديال
الذي �شق طريقه �ضد امل�ستعمر االبي�ض وهم الذين
جا�ؤوا من اوربا وال تتعدى ن�سبتهم  ،٪ 10ف�أحكموا
�سيطرتهم على جنوب افريقيا وا�ستحلوا خرياتها على
ح�ساب ال�سكان اال�صليني من اجلن�س االفريقي ،فقد
�رسقت مناجمهم من االملا�س والفحم وا�ستعبدوا االفارقة
اال�صليني للبالد من قبل الرجل االبي�ض الذي يجعلهم
يعملون مبهن و�ضيعة وب�شكل مهني لهم.
الى �أن ثار املنا�ضل مانديال و�سجن �سنوات وباالخري مت
خروجه من ال�سجن وا�صبح رئي�سا جلنوب افريقيا واعاد
احلق وامل�ساواة ل�شعبه ا�صحاب االر�ض اال�صليني.
ومن جرائم الع�رص و�ضع امل�ستعمر الربيطاين �شعبا
مكان �شعب ،ولال�سف مل يكن �شعبا واح��دا بل كان
خليطا من �شعوب العامل من بريطانيا ورو�سيا و�أملانيا
ٍ
�شعب
وبولندا واملغرب واليمن والعراق ..الخ ،مكان
واحد هو ال�شعب الفل�سطيني املغلوب على �أمره.
فلم يكن يوجد �شعب ا�رسائيل مبعناه احلايل بل �صنعوا
له ثقافة وتاريخا ودول��ة و�أحيوا لغة اندثرت منذ
�سنني طويلة لتكون ا�رسائيل مبعناها االن  ،و�رضبوا
بال�شعب اال�صلي �أحفاد العماليق  -ال�سكان اال�صليني
لفل�سطني  -عر�ض احلائط !
وال نن�سى �أن اليهود كانوا قبائل بدو رحل ومل تكن لهم
دولة �إال بعد �أن �أمر الله �سبحانه نبيه مو�سى «ع» ب�أن
يدخلوا فل�سطني ويقاتلوا �سكانها وهم العماليق،الى
�آخر الق�صة املعروفة وبعدها ب�سنوات ن�ش�أت مملكة
النبي داود وابنه �سليمان عليهما ال�سالم  ،وقبل ذلك مل
تكن �أر�ضهم ،هذا لله ومن ثم للتاريخ!
وكذلك احتالل ايران لالحواز العربية،فقبل ذلك مل يكن
لالمرباطورية االيرانية �أي �ش�أن ب�إمارة االحواز العربية
التي تربطها عالقة قوية بالكويت.
ف�أحتلت من قبل اجلي�ش االيراين عام  ،1925و�أ�سقط �آخر
حكامها وهو خزعل جابر الكعبي ،بعدها بد�أ ا�ضطهاد
ال�شعب اال�صلي للأحواز العرب من قبل ايران الفار�سية
وحمو كل ما ي�شري الى ال�سكان اال�صليني العرب والى
وهجروا
الثقافة االحوازية ،فا�ضطهدوا وغريت ثقافتهم
ّ
وهم الذين ميتلكون النفط ب�أرا�ضيهم ،ولكن جتدهم
افقر ال�شعوب االيرانية!!
وما �شبه اجلزيرة العربية ببعيدة ن�سب ّي ًا عما حدث
بالعامل..
فتحية ل�شعوب العامل اال�صليني امل�ضطهدين ببلدانهم،
ً
قوة
وامل�رسوقة حقوقهم بعد �أن نزعت �أرا�ضيهم
وقهر ًا.
ودمتم بحفظ الله .
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الوطن العربي من الخليج إلى المحيط «»2-1

mishrefeqab@yahoo.com

منذ قرون والعامل العربي يعي�ش يف دوامة وم�شاكل كثرية هو
لي�س لها �أي حلول لقد عا�ش املواطن العربي من �سنة � 48إلى
يومنا هذا ،وهو ي�ستغرب ما حدث ويحدث بالعامل العربي من
اخلليج الى املحيط ويعي�ش يف حرية مما يحدث على الأر�ض
العربية من م�شاكل ومتزيق وح��روب �أهلية ك�أنه عمل مدبر
ومدرو�س واتفاق بينهم على فكرة جديدة من متزيق لل�شعوب
العربية وحتويلها �إلى كيانات داخل الوطن الواحد ومزيد من
الدويالت يف البلد الواحد ،وك�أن ما يحدث يعيدنا �إلى عام
 1916حيث اتفاقية �سايك�س بيكو والتي كانت تفاهم ًا �رسي ًا
بني فرن�سا مب�صادقة االمرباطورية الرو�سية على اقت�سام منطقة
الهالل اخل�صيب بني فرن�سا وبريطانيا لتحديد مناطق النفوذ يف
غرب �آ�سيا بعد تهاوي الدولة العثمانية ،امل�سيطرة على هذه

املنطقة ،يف احلرب العاملية الأولى ،ومت الو�صول �إلى هذه
االتفاقية بني نوفمرب  1915ومايو  ،1916وكانت على �صورة
تبادل وثائق تفاهم بني فرن�سا وبريطانيا ورو�سيا القي�رصية
�آنذاك ،مما �أثار ال�شعوب التي مت�سها االتفاقية و�أحرج فرن�سا
وبريطانيا ،ولقد مت تق�سيم منطقة ال�شام مبوجب االتفاق،
وح�صلت فرن�سا على اجلزء الأكرب من اجلناح الغربي من الهالل
�سوريا ولبنان ومنطقة املو�صل يف العراق� .أما بريطانيا
فامتدت مناطق �سيطرتها من طرف بالد ال�شام اجلنوبي متو�سعا
باالجتاه �رشقا لت�ضم بغداد والب�رصة وجميع املناطق الواقعة
بني اخلليج العربي واملنطقة الفرن�سية يف �سوريا ،كما تقرر
�أن تقع فل�سطني حتت ادارة دولية يتم االتفاق عليها بالت�شاور
بني بريطانيا وفرن�سا ورو�سيا.
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• نك�شة :
«حرروا احلرية واحلرية تقوم بالباقي».
«فيكتور هوغو»

كلمات ال تنسى

مشعل السعيد

طالب شالش

Mshal.AlSaed@gmail.com

talebalsafooq@yahoo.com

ُ
غيرك ُم «»2-2
لو كان قلبي معي الخترت

خليجنا الغالي ..يحميك اهلل «»4-3
�إن��ه��ا ال��وح��دة ب��ل و�أن���ه امل�صري امل�شرتك
ويقني قطر حكومة و�شعب ًا ب�أن الكويت بلدهم
اخلليجي ال�ساد�س ووطنهم ال��غ��ايل ،لقد
ف��رِ ح احلاكم واملواطن ال�سعودي ،احلاكم
�ع��م��اين ،احل��اك��م وامل��واط��ن
وامل��واط��ن ال� ُ
الإماراتي ،احلاكم واملواطن الكويتي ،احلاكم
واملوطن البحريني ،وكذلك �أ�ؤك��د لكم ب�أن
احلاكم واملواطن القطري فرحوا حالهم حال
حكام ومواطني باقي دول جمل�س التعاون،
بل كنا نعرف ون�شعر بالكويت ب��أن فرحة
الإخوة الأ�شقاء اخلليجيني مل تكن مت�شابهة
مع فرحة بقية دول الإخوة من العرب وبكل
�رصاحة حتى يف اليمن والأردن التي لطاملا
متنيت �أنا �شخ�صي ًا ب�أن تكون ظمن منظومة
دول جمل�س التعاون ولكن كانت �آنذاك �أ�سباب
�سيا�سية واقت�صادية دفعت بتلك ال��دول �أن
تتخذ موقف ًا غ�ير من�صف للحق الكويتي
�أ�صبحنا الآن نتفهمه ،وعفا الله عما �سلف ،مل
جند �أن حترير الكويت �أ�سعدهم ،ولكن هل يا
ترى ت�أثري اجلمهورية العراقية على بع�ض
الدول العربية والتغرير بها ينبهنا ك�شعوب
خليجية ل�شيء من هذا القبيل من جمهورية
عربية كذلك يف �أزمة اخلليج الآن ؟ �أنا �أطرح
هذا ال�س�ؤال لل�شعب اخلليجي الواحد ولي�س
لل�سا�سة �أو الإعالميني حتى ،فقط �أطلب بل
�أرجوا من كل مواطن خليجي �أن يتفكر ويتخيل

دول اخلليج مفككة وم�شتتة وال ت�شكل كيان
بل و�أحدها مقاطعة من ثالث دول خليجية كل
واحدة ال تقل عن �رشيان حياة ،هل يعقل ؟ هل
رخ�صت قطر علينا لهذه الدرجة ؟ هل املواطن
القطري و�أخ��وات��ن��ا املواطنات القطريات
ي�شتمون ببع�ض القنوات لدولة عربية ومواقع
التوا�صل االجتماعي ونقول �سالمات ؟ بل
و�صل الأمر للطعن وللأ�سف ب�سيدة قطر الأولى
والتي متثل عر�ض كل خليجي غيور وال �أريد
�أن �أتو�سع و�أذكر الألفاظ والعبارات ولكن �أريد
�أن �أقول من يقبل كلمة واحدة على �أي امر�أة
قطرية حتديد ًا ب�سبب هذه الأزمة �أو من كل دول
اخلليج فال غرية عنده و�سي�صله يف يوم ما ذات
احلجر ،وقد �آن لنا يف دول اخلليج العربي �أن
نعلم ب�أن كل الدول العربية �إخوة لنا ولكن
يجب �أن نعلم يقين ًا ب�أن دول اخلليج �إخوة
�أ�شقاء لبع�ضهم البع�ض وال ي�ستطيع �أحد من
الإخوة العرب �أن يذهب بعيد ًا ب�أحد �إخواننا
الأ�شقاء لأنه يف الآخر الأخ ال يتخلى عن �أخيه
ال�شقيق مهما ح�صل .
من تابع ح�سابي يف تويرت قبل �أ�سبوعني
قر�أ تغريدة ال �أقول وداع ًا قطر بل �إلى لقاء
قريب يجمع كل الأ�شقاء اخلليجيني فيك،
وكذلك ذكرت ب�أين �س�أكتب مقال بكل �رصاحة
دون نق�ص �أو زيادة فيما ر�أيت و�سمعت بقطر
�شخ�صياً.

هواتف التحرير
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22460500
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118

رئيس قسم المحليات

103

رئيس قسم االقتصاد

104
101

فاكس

تصدر عن الدار الكويتية لالعالم

22450700

ويعد عنرت بن �شداد يف طليعة ال�شعراء الفر�سان ،وهو من �أ�صحاب
املعلقات ،وت�سمى معلقته «املذهبة» لر�صانة �أبياتها ،هناك حديث
�رشيف �ضعفه الألباين يقول ان ابن عائ�شة روى �أن النبي �صلى الله عليه
و�سلم �أن�شد قول عنرتة:
ول�����ق�����د �أب������ي������ت ال������ط������وى و�أظ�����ل�����ه
ح����ت����ى �أن�����������ال ب������ه ك�������رمي امل������أك�����ل
فقال« :ما و�صف يل �إعرابي قط ف�أحببت �أن �أراه �إال عنرتة» ،وقد عا�رص
عمرو بن معد يكرب عنرتة وذكره �ضمن �أ�شداء العرب حيث قال :لو طفت
بظعينة �أحياء العرب ما خفت عليها ،ما مل �ألق عبديها وحريها -يعني
بالعبدين :عنرتة بن �شداد وال�سليك بن �سلكة ،واحلرين :عامر بن الطفيل
وربيعة بن املكدم ،وقال �أي�ض ًا يف عنرتة :قليل الكبوة� ،شديد اجللبة،
واحلقيقة �أنه ال يوجد مرجع تاريخي يذكر زواج عنرت من عبلة ،كما
ذكر ابن الكلبي �أن �شداد ًا عمه ولي�س �أبوه ،ن�ش�أ يف حجره فن�سب �إليه،
وذكر �أنه «عنرت بن عمرو بن �شداد» اعرتف به بعد �أن دافع عن عب�س
وحول هزميتهم �إلى ن�رص ،يف قتال لهم �ضد حي من �أحياء العرب ،وعنرت
�أحد �أغربة العرب وهم ثالثة :عنرت و�أمه زبيبة ،وخفاف بن عمري و�أمه
ندبه ،وال�سليك بن عمري و�أمه ال�سلكة ،وعنرت بن �شداد ،ولد هذا الفار�س
امل�شهور عام  525م لأب عربي من �سادات قومه ،و�أم حب�شية ،ورث عنها
ال�سواد.
وكانت العرب يف اجلاهلية �إذا ولد لها ولد من جارية ا�ستعبدوه� ،إال �أن
عنرت ًا ظهرت عليه خمايل ال�شجاعة منذ �صغره ،فكان �أ�شما �أبي ًا �شديد
الفتك ،ومع ذلك مل يعرتف �أبوه به« ،قال ابن الكلبي» �أغارت قبيلة من
قبائل العرب على بني عب�س ،ف�أ�صابوا منهم وا�ستاقوا �إبال ،فتبعهم
العب�سيون فلحقوهم وقاتلوهم ،فقال �أبوه له :كر يا عنرت ،فقال :العبد
ال يح�سن الكر� ،إمنا يح�سن احلالب وال�رص ،فقال له :كر و�أنت حر ،فكر
عنرتة وارجتز قائ ًال:

القسم الرياضي

102

القسم البرلماني

108

القسم األمني

105

القسم الفني

115

ادارة االعالن

التوزيع واالشتراكات

22460400

تلفون22460300 - 22457800 :
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218

داخلي127 :

الجهات الرسمية والمؤسسات

 36.500دينار  -لألفراد  15ديناراً

�أن��ا الهجني ع��ن�ترة ..كل ام��رئ يحمي حرة
�أ����س���وده و�أح����م����ره ..وال�������واردات م�شفرة
وقال �أي�ض ًا:
�إين ام��������ر�ؤ م����ن خ��ي�ر ع��ب�����س من�صبا
����ش���ط���ري واح����م����ي ����س���ائ���ري ب��امل��ن�����ص��ل
وقاتل قتا ًال �شديد ًا ،فدعاه �أبوه بعد ذلك ،واحلق به ن�سبه.
قيل لعنرتة� :أنت �أ�شجع العرب و�أ�شدها ،قال :ال ،فقيل له :فبماذا �شاع
لك هذا يف النا�س؟ قال :كنت �أقدم �إذا ر�أيت الإقدام عزما ،و�أحجم �إذا ر�أيت
الإحجام حزما ،وال �أدخل مو�ضع ًا �إال �أرى يل منه خمرجا ،وكنت اعتمد
ال�ضعيف اجلبان ف�أ�رضبه ال�رضبة الهائلة ،يطري لها قلب ال�شجاع،
ف�أنثني عليه ف�أقتله ،ويف النهاية �أغر عنرتة على بني نبهان وهو �شيخ
كبري ،فطرد لهم طريدة ،فرماه فتى منهم ا�سمه زر بن جابر ب�سهم وقال:
خذها و�أنا ابن �سلمى ،فقطع مطاه ،فتحامل عنرتة على نف�سه حتى �أتى
�أهله فمات ،وذكر ابن الكلبي �أن الذي قتل عنرتة يلقب بالأ�سد الرهي�ص،
وهذا يختلف عما ذكره �أبوعمرو ال�شيباين الذي قال انه غزا طيئ ًا مع قومه
فانهزمت عب�س ،فخر عن فر�سه ومل يقدر من الكرب �أن يركبها ،فدخل
غار ًا واب�رصه عني لطيء فنزل �إليه ،وهاب �أن ي�أخذه �أ�سري ًا فرماه وقتله،
�أما �أبو عبيدة فقال� :أ�سن عنرتة وعجز عن الغارات ،فخرج �إلى رجل من
غطفان له عليه بكر ،فهاجت عليه ريح �صيف وهو بني �رشج وناظره
ف�أ�صابته فقتلته.
مالحظة :بع�ض النا�س يروي بيت عنرت كالتايل:
ل����و ك�����ان ق��ل��ب��ي م���ع���ي الخ���ت��رت غ�يرك��م
والرت�������ض���ي���ت ����س���واك���م ب���ال���ه���وى ب���دال
وهذا خط�أ �شائع� ،أحببت �أن �أنوه له.
اكتفي بهذا القدر.
دمتم �ساملني ،ويف �أمان الله.
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