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األصدقاء واألعداء
يف غ�����ض��ون ا���س��ب��وع واح���د ن��ال��ت الق�ضية
الفل�سطينية دعما عامليا غري م�سبوق ومن
داخل االمم املتحدة اجلهة التي ت�شكل �ضمري
الب�رشية املرتجم الواقعي الن�سانية املجتمع
الدويل .فقد �صوتت  176دولة يف املرة الأولى
على حق الفل�سطينيني يف تقرير م�صريهم ويف
اقامة دولتهم امل�ستقلة ويف رف�ض كل االجراءات
التي اتخذتها حكومة االحتالل اال�رسائيلي
ب�ش�أن اال�ستيطان .ووقتها امتنعت نحو 22
دولة عن الت�صويت من ا�صل  193دولة ت�شكل
ق��وام اجلمعية العامة للمنظمة الدولية يف
حني عار�ضت القرار ثماين دول اوالها ا�رسائيل
والواليات املتحدة ودول �أخ��رى تخ�شى من
غ�ضب الواليات املتحدة ان خالفتها يف املوقف
�أو ترتبط مع ا�رسائيل مب�صالح خا�صة تتعدى
القانون الدويل .ويف يقيني ان هذه
بني السطور
الدول جمربة متاما على مطاوعة
امريكا وممالأة ا�رسائيل.
فحتى �أملانيا القوة العظمى التي
جعلت من الواليات املتحدة عرب
علمائها وخربائها الذين اختطفتهم
ام�يرك��ا بعد انتحار هتلر منعا
لال�ساءة لكل املانيا ب�سبب هزميته
يف احل���رب العاملية الثانية،
تقدم ب�شكل او �آخر فرو�ض الطاعة
وال���والء عرب تعوي�ضات �سنوية
جمزية الح��ف��اد وبقية ورث��ة من
هشام الديوان
يقال انهم �ضحايا حمارق النازية.
العلماء االمل��ان الذين متت ت�صفية البع�ض
ممن رف�ضوا العمل ل�صالح الواليات املتحدة
بدعوى انهم نازيون او من االلة النازية التي
كاد ادولف هتلر ان يحكم بها العامل واجهوا يف
حقيقة االمر نف�س االذى وامل�صري واالبادة التي
تعر�ض لها اليهود من قبل احلزب النازي لكن
على ايدي ال�سلطات الغربية �أو الأمريكية وظل
من عا�ش منهم حتى خارج املانيا بعد تق�سيمها
بني الق�سم الغربي الذي حكمته �أمريكا وبني
الق�سم ال�رشقي الذي تبع ال�سلطات ال�سوفيتية
انذاك .وبالتايل فان الدول التي امتنعت عن
الت�صويت �أو الأخ��رى التي عار�ضت احلقوق
الفل�سطينية ال حول لها وال قوة.
ويف املرة الثانية �صوتت  128دولة �ضد قرار
الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب االعرتاف
بالقد�س العربية املحتلة عا�صمة ال�رسائيل
مقابل ت�أييد ت�سع دول لقرار �سيد البيت
االبي�ض وامتناع  35دول��ة عن الت�صويت.
ومع ان الدول التي ايدت القرار هي الواليات
املتحدة بالطبع وا�رسائيل وغواتيماال وجزر
امل��ار���ش��ال وميكرونيزيا ون���اورو وب��االو
وتوغو وهندورا�س وال��دول ال�سبع االخرية
جمموعة جزر ال يتعدى جمموع �سكانها كلها
عدا توغو وهندورا�س ن�صف املليون ن�سمة فهي
جزر كاريبية ال وزن لها وال ت�شكل اكرث من
ا�ضافة فقط ال غري � ،إال �أن ال�س�ؤال و�سبب كتابة
هذا املقال هو ان العرب متفرقون ومتناحرون
منهم من هو متورط باحلرب املذهبية يف
العراق او احلرب الطائفية يف �سوريا او يف
احلرب املجنونة يف اليمن او حرب امل�صالح
واجل��ه��ل يف ليبيا وبع�ضهم االخ��ر متورط
باالزمة اخلليجية وبع�ضهم متورط ب�أو�ضاعه
الداخلية .وحقيقة ولي�س ادعاء وال تقليال من
�ش�أن �أي دولة ،الثقل العربي مل يعد م�ؤثرا
يف االو�ساط الدولية با�ستثناء الدور الكويتي
من خالل امل�شاريع االن�سانية والقرو�ض التي
يقدمها ال�صندوق الكويتي للتنمية ف�ضال عن ان
الكويت تكاد تكون الدولة العربية الوحيدة
التي ال تخا�صم وال تعادي اح��د ًا .لذلك ف�إن
املوقف الدويل الداعم للق�ضية الفل�سطينية
نابع من اعتبارات ان�سانية اوال واح�ترام
للقانون الدويل ثانيا وحتفظ على فتح باب
مثل هذا م�ستقبال يتيح للبع�ض االدعاء ب�أحقيته
يف �ضم او م�صادرة دول او اجزاء منها او االدعاء
تاريخيا بحقوق اقدمية فيها العتبارات دينية
او �سيا�سية او الي غر�ض اخ��ر .وبالتايل
ف�إن االثر الفل�سطيني حمدود ب�سبب االنق�سام
وال�رصاع الفل�سطيني الداخلي والت�أثري العربي
حمدود لأ�سباب كثرية �أخرى ال ف�ضل لأغلبهم
فيها على اي ق�ضية.
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التهنئة ودور «األوقاف»
والوسطية الغائب

مازلنا ن�سمع �أ���ص��وات � ًا حت��رم التهنئة ب��ر�أ���س ال�سنة
امليالدية ،رغم الأعوام ال�سابقة املليئة باحلروب والأزمات
وامل�ؤ�رشات امل�ستقبلية غري ال�سارة ،وهذه الأ�صوات هي
جزء منها ب�سكوتها عن الظلم والف�ساد� ،إال �أن �أ�صواتها
ال تعلو �إال يف الهوام�ش  ،تركيز على مثل هذه املوا�ضيع
بداية ونهاية العام والغيبوبة عما هو حا�صل يف املنطقة
والعامل من توتر و�رصاع مع �أن مو�ضوع مثل هذا ينبغي
االنتهاء منه ،لأنه لي�س الق�ضية التي ينبغي على �أ�سا�سها
النقا�ش واحلوار� ،إال �أنه البد من �أن يكون لوزارة الأوقاف
وغريها يف الكويت كلمة ف�صل يف هذه املوا�ضيع خا�صة
و�أن امل�س�ألة يجرتها البع�ض �إلى العقيدة والتقليد الأعمى
رغم �أن الدولة تتخذ من يوم ر�أ�س ال�سنة امليالدية عطلة
ر�سمية ،و�أن املو�ضوع غري وا�ضح يف حكم التهنئة وهذا
هو دور هذه الوزارة الغائبة حتى يف توعية
نقاط
امل��واط��ن واملقيم مب��ب��ادئ الإ���س�لام والفقه
والأحكام ال�رشعية ومعاملة �أهل الكتاب ،الأمر
الذي �أجد �أنه هناك جانبا من الق�صور يف تناول
ون�رش مثل هذه املوا�ضيع رغم �أن الوزارة من
املفرت�ض �أن تكون �أخذت على عاتقها مهمة ن�رش
وتعزيز مبادئ وقيم منهج الو�سطية وزرع روح
املواطنة واالنتماء والوالء لدى �أبناء املجتمع
الكويتي وهذا ما ننتظره � ..أين هي عن كل ما
ين�رش حتى يف مو�ضوع التهنئة ..؟!
الأم��ر الذي تفاعلت دار الإفتاء امل�رصية يف
�إع���ادة ن�رش فتوى لها ب�ش�أن حكم احتفال
عبدالعزيز خريبط
امل�سلمني بال�سنة امليالدية اجلديدة وتهنئة
غريهم بها ،حيث قالت ال��دار �إن امل�سلمني
تويترAkhuraibet :
 /http://khuraibet.blogspot.comي�ؤمنون ب�أنبياء الله تعالى ور�سله كلهم،
وال يفرقون بني �أحد منهم ،ويفرحون ب�أيام
�شكرا لله
والدتهم ،وهم حني يحتفلون بها يفعلون ذلك
ً
تعالى على نعمة �إر�سالهم هداية للب�رشية ونور ًا ورحمة،
ف�إنها من �أكرب نعم الله تعالى على الب�رش ،والأيام التي
ولد فيها الأنبياء والر�سل �أيام �سالم على العاملني ،وقد
«و اَ
�سَل ٌم
�أ�شار الله تعالى �إلى ذلك؛ فقال عن �سيدنا يحيىَ :
وت َو َي ْو َم ُي ْب َع ُث َح ًّيا» [مرمي،]15 :
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ني َوالحَْ ْم ُد لله َر ِّب الْ َعالمَ ِ َ
�سَل ٌم َعلَى المْ ُ ْر�سَ ِل َ
تعالىَ :
[ال�صافات.]182-181 :
ف�إذا كان الأمر كذلك ،ف�إظهار الفرح بهم ،و�شكر الله تعالى
على �إر�سالهم ،واالحتفال واالحتفاء بهم  ،كل ذلك م�رشوع،
بل هو من �أنواع القرب التي يظهر فيها معنى الفرح وال�شكر
لله على نعمه ،واحتفال امل�سلمني مبيالد ال�سيد امل�سيح
من حيث هو� :أمر م�رشوع ال حرمة فيه  ،لأنه تعبري عن
الفرح به ،كما �أن فيه ت�أ�سيا بالنبى �صلى الله عليه و�آله
و�سلم القائل يف حقه�« :أنا �أولى النا�س بعي�سى ابن مرمي يف
الدنيا والآخرة ،لي�س بيني وبينه نبي» رواه البخاري.
هذا عن احتفال امل�سلمني بهذه الذكرى� ،أما تهنئة غري
امل�سلمني من املواطنني الذين يعاي�شهم امل�سلم مبا يحتفلون
به؛ �سواء يف هذه املنا�سبة �أو يف غريها؛ فال مانع منها
�رشعا ،خا�صة �إذا كان بينهم وبني امل�سلمني �صلة رحم �أو
قرابة �أو جوار �أو زمالة �أو غري ذلك من العالقات الإن�سانية،
خا�صة �إذا كانوا يبادلونهم التهنئة فى �أعيادهم الإ�سالمية؛
حيث يقول الله تعالى« :وَ�إِ َذا ُح ِّي ْيتُ م بِ ت َِح َّي ٍة فَ َح ُّيو ْا بِ َ�أ ْح�سَ َن
وها» [الن�ساء ،]86 :ولي�س يف ذلك �إقرار لهم على
ِمن َْها �أَ ْو ُر ُّد َ
�شيء من عقائدهم التي يخالفون فيها عقيدة الإ�سالم ،بل هي
الرب والإق�ساط الذي يحبه الله؛ قال تعالى« :ال َين َْهاكُ ُم
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قْ�سطُ وا �إ َِل ْيهِ ْم إِ� َّن
َ
ِد َيارِ كُ ْم �أَن تَبرَ ُّ ُ
الله ُي ِح ُّب المْ ُ ق ِْ�س ِط َ
[املمتحنة ،.]8 :فالآية تقرر مبد�أ التعاي�ش ،وتبني �أن
�صلة غري امل�سلمني ،وبرهم ،و�صلتهم ،و�إهداءهم ،وقبول
الهدية منهم ،والإح�سان �إليهم بوجه عام؛ كل هذا م�ستحب
�رشعا؛ يقول الإمام القرطبي يف «�أحكام القر�آن» «،59 /18
ط .دار الكتب امل�رصية»[ :قوله تعالى�«:أن تربوهم»� ..أي
ال ينهاكم الله عن �أن تربوا الذين مل يقاتلوكم«.وتق�سطوا
�إليهم» �أي تعطوهم ق�سطا من �أموالكم على وجه ال�صلة.
دين الإ�سالم دين �سالم و�سماحة وتعاي�ش ،وما نريده من
هذا النقل عن دار االفتاء امل�رصية هو ال�س�ؤال عن وزارة
الأوق��اف وعن مركز تعزيز الو�سطية ودورهما امل�س�ؤول
عن كل ما يثار من هذه الفتاوى التي هي دعوة �إلى الفتنة
الطائفية  ،فمثل هذه امل�سائل تخرج عن �سياقها لتنقل على
�شكل �آخر ومن تهنئة �إلى ف�ساد عقائدي وخروج من دائرة
الإ�سالم.

طباخ السم
يذوقه
منذ العام  1979والعامل
ب�أ�رسه ي�شتكي ممن خرج
و�أعلن انه بائع الثورات
وم�صدرها على �أن يكون
التو�صيل جمانياً ،فقط
عليك �أن تتحمل �أعباء من
نر�سلهم لكم من خرباء يف
غ�سل الأدم��غ��ة وتفريغها
من القدرة على اال�ستيعاب
والتحليل والتفكري لي�صبح
بعد فرتة وجيزة امعة ال
ح����ول ل���ه وال
ثقافيات
ق���وة ي��ن��ف��ذ ما
ي����أم���ر ب���ه من
�أ�س�سه و�صدره
م�����رة �أخ�����رى
لبالده فيحرق
اخ�رضها ويدمر
نا�شفها ويقلب
عليها �سافلها
ف��ك��م م��ن �شاب
متعلم ومثقف
واع جعله ه�ؤالء
ٍ
عبدالعزيز التميمي
امل�������ص���دري���ن
للثورات خرافا ت�سري مع
القطيع دون هدف منطقي
�أو م�صلحة للعامة والآن
وق��ب��ل �أي����ام م�ضت ردت
�إليهم ب�ضاعتهم التي كانوا
ي�صدرونها للدول املجاورة
وينفقون عليها املليارات
ويف املقابل �شعبهم جائع
عاطل ال ي�ستطيع ت�صديق
ما يرى بلده غني وخرياته
ك��ث�يرة ف ��أي��ن ت��ذه��ب تلك
امل��ل��ي��ارات فهل �صحيح
�أنهم ي�ؤججون النعرات
يف ال��ب��ح��ري��ن وال�بري��ن
ويعطلون �سري الطائرات
يف ال�سماء وف��وق البحار
هل يعقل �أن رج�لا يدعي
الإميان ي�ؤيد قتل الأبرياء
باملفخخات واملظاهرات؟
هل ما يحدث يف لبنان هو
بدافع من ال��دوالرات التي
يدفعها الويل �أو �أن �سعري
اليمن امل�شتعل ال دخل
للفقيه فيه؟ م�س�ألة حريت
�أ���ص��ح��اب ال��ع��ق��ول كيف
ينفق امل��ل��ي��ارات لإث���ارة
الفو�ضى يف بغداد ودم�شق
وال�سعودية والكويت و�إلخ
�إلخ ،ونحن هنا ال جند ما
ن�سد به جوعنا الأمر غريب
عجيب لكن ب��ارق��ة الأم��ل
التي ملعت يف الأفق �أحيت
لل�شعب امل��غ��ل��وب على
�أم��ره الأم��ل من جديد لعل
ما�ضي ًا ولى يعود وتعود
«كوكو�ش» ت�صدح من جديد
اغنيتهااجلميلة «من امداهم
من �أده���م» ويعود �سعدي
ال�شريازي يق�صد الأبيات
وتعود الدنيا جميلة خالية
م��ن ال��ث��ورات والنعرات
الطائفية الزائفة� ،أرجو
ذلك.

الحياة دوالب
دوالب احل��ي��اة ي��ب��د�أ ب����صرخ��ة�� ،صرخ��ة ُي��ع��ل��ن ب��ه��ا الإن�����س��ان
ق��دوم��ه للحياة م��ن رح���م �أم���ه ف��ي��ب��د�أ دوالب ح��ي��ات��ه ب��ال��دوران
ال نعرف �أحيان ًا �إلى �أين !
عز الكالم
يبد�أ دوالب حياته بالدوران .يحمل معه همومه وتطلعاته،
�أفراحه حزنه و�سعادته� ،شقاءه وتعا�سته ،وبني فقر وغنى،
وب�ين جهل وعلم ،ه��ذه طبيعة احلياة متغرية ومتطورة
ومتجددة ال تدوم على حال فلكل مرحلة خ�صائ�صها و�سماتها
اخلا�صة بها .ابتداء من ذلك الطفل ال�صغري �إلى ال�شيخ الكبري،
يتخللها الن�ضج اجل�سدي واملعريف والثقايف والفكري مراحل
متعددة متداخلة مع بع�ضها لكي ي�صل �إلى حقيقة الأ�شياء من
خالل التجربة والن�ضج الروحي والإن�ساين.
مهم �أن نت�أمل بعمق ونتعلم من كل ما مير بنا من جتارب
�إن�سانية وما مدى ت�أثري كل منها يف حياتنا وك�أنها تطرح
�س�ؤا ًال :ماذا ن�ستفيد من كل الذي مير �أمامنا ومايحدث لنا؟
لكل فعل رد فعل ،لكل عمل انتاجية وحم�صول ،حتى الأ�شياء
عبير مبارك
التي ال نت�صورها �أو ال ن�شاهدها مثل «�أفكارنا» لها نتيجة
 Nesaim.alewan@gmail.comتظهر يف واقعنا وحياتنا من طريق الت�رصفات فكل ما نفكر
فيه له نتيجة و�سلوك �شئنا �أم �أبينا ،وكل �شيء نقوم بفعله
يكون له نتيجة معينة ،حتى �أهمها واعمقها «النيات» ،وكل
ما ن�ضمره من خري �سنجده ،وكل ما ن�ضمره من �رش �أي�ض ًا �سنجده� ،إن
�صلح الأ�سا�س كانت النتائج مر�ضية وعميقة ومتطورة �إلى الأف�ضل

والأعمق والأجمل و�إن كان الأ�سا�س ه�ش ًا و�ضعيف ًا فحتم ًا �ستنهار ب�شكل
م�ؤمل �أي�ض ًا.
هي احلياة دوالب!
ال�شاطرمن يجيد قيادة دفة احلياة لي�صل �إلى �شاطئ الأمان واالطمئنان،
يعي�ش حلظات مل�ؤها فرح مع من حوله ي�سعد بهم و ي�سعدون به،
يتفاعل معهم يف العطاء تارة وتارة �أخرى بالأخذ فهي متقلبة بني
املك�سب و اخل�سارة.
يقال« :ال�سعيد من ك�سب من امل��ادة والأ�سعد من ك�سب الأحباب
والأ�صحاب!» ,و�أن يتعلم كيف يدر�س خطواته باتزان وباخلري والنوايا
ال�صادقة ،ليعمر نف�سه و�أر�ضه ،ويخت�رص الوقت ويخت�رص اخلو�ض يف
ال�سلبيات قدر الإمكان ،فعلى رغم االهتمام واحلر�ص ال بد �أن يقع الكل
يف الأخطاء ،لكن املهم �أال تكون فادحة لكي ال تكون م�ؤملة ،فطبيعة
الإن�سان �أنه يتعلم من ال�صواب واخلط�أ ،وال يكرر الأخطاء نف�سها،
ونقي�س ذلك على �أنف�سنا وجتاربنا ال�شخ�صية �إلى �أعمالنا وعالقاتنا
الإن�سانية مع غرينا� ،سواء االهل �أم اال�صدقاء �أم الزمالء.
فال�صاحب الويف واخلليل املخل�ص هو بال �شك كنز لن يفنى ،والوفاء
ال ُيباع ،والإخال�ص ال ُيقدر بثمن .فالذي وجد خلي ًال ُيف�ضي له همومه
و �أحزانه ويرمي على كتفيه �شقاء حياته مل�سح �أحزانه هذا هو املعنى
احلقيقي للحياة والقيمة الأغلى للحياة ،وعندما يغدر بك �أحدهم فال
تلوم الزمن وال الدهر ،بل عاتب نف�سك لأنك مل جتد اختيار اخلليل
املنا�سب النه تخلى عنك من �أول موقف ومل يعرفك بال�شدة وال�رضاء

لذلك فهو من غدر ولي�س الزمان ،وعندما جتد نف�سك وحيد ًا تتزاحم بك
الهموم والأحزان فعليك �أن تراجع نف�سك!
جتارب احلياة لي�ست للندم ولكن للتعلم!
احلياة �أمامنا دوالب تدور ون��دور معاها ال�شاطر ال��ذي يتعلم من
حمطاتها واالن�سان ي�شبهها �إلى حد كبري فهو جزء من منظومتها!
«الدنيا دوارة» عبارة ق�صرية يف مبناها ذات داللة يف معناها ،وي�شبهها
«الدنيا دوالب» �أي �إطار �سيارة دائري ال�شكل ال يبقى على حال!
بقي �أن نذكر �أن ال�سنن الكربى والقيم واملبادئ هي املهيمنة على فكرة
�أن «احلياة دوالب» و�شواهد ذلك كثرية يف القر�آن الكرمي املليء بهذه
املعاين« :وتلك الأيام نداولها بني النا�س»« ،وال يحيق املكر ال�سيئ
�إال ب�أهله».
عز الكالم

هكذا احلياة تكون بالن�سبة يل ...احلياة يا �أعزائي عبارة عن دوالب
متقلب� ،إذا ما قامت بك�رسنا فهي تقوينا ،حتى �إذا ما قويت الرياح
ونقلتنا جلهة احلزن و الأمل واخليبات من جن�س الب�رش ،ال تن�سى �أن
الرياح نف�سها �ستعيد الدوالب مرة �أخرى �إلى اجلهة التي ن�سعى �إليها
و هي جهة ال�سعادة و الأمل والنجاح واالنت�صار يف احلياة ،و�أن �أ�سري
خلف قناعاتي وقيمي ومبادئي ال عواطفي ،و�أن �أكون قوية �أواجه اعدائي
بكل �رشف.
فلنجعل ثقتنا بالله �أكرب فالله ال ولن يتخلى عن �أحد.
هكذا علمتني احلياة!

