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الغطرسة اإلسرائيلية

يا حار من يغدر بذمة جاره
منكم فإن محمداً لم يغدر

�إن ما يحدث يف غزة املحتلة من ممار�سات
وغطر�سة ا�رسائيلية وقتل للفل�سطينيني
والنا�شطني ال�سيا�سيني امل�ساملني بدم بارد،
وتعنت وممار�سات �ضد املواطن الفل�سطيني
يدخل يف نطاق الإبادة اجلماعية واجلرائم �ضد
الإن�سانية.
الغريب ان ال�سا�سة اال�رسائيليني يتحدثون
عن ال�سالم بينهم وبني العرب،ومنهم من
ح�صل على جائزة نوبل لل�سالم مع الأ�سف،
لقد مرت �سنوات طويلة على �إطالق املبادرة
العربية لل�سالم �إال �أن بنودها مل تر النور ومل
يتحقق �شيء من مقرتحاتها ،وما زالت الدول
العربية متم�سكة باملبادرة وت�سوق لها يف
املحافل الدولية ،و�إ�رسائيل متار�س الإرهاب
�ضد ال�شعب الفل�سطيني ،عند كل تغري يحدث
يف ر�أ�س هرم الإدارة الأمريكية يكرث احلديث
عن ال�سالم ،وقد �أ�صبحت املبادرة واحدة
من �أهم مبادرات ال�سالم الأ�سا�سية يف ال�رشق
الأو�سط،مبادرة ال�سالم العربية ال�شجاعة
التي تقدمت بها ال��دول العربية يف م�ؤمتر
قمة بريوت عام  ،2002وكانت تهدف �إلى
االن�سحاب الإ�رسائيلي من الأرا�ضي العربية
املحتلة منذ عام  ،1967مع �إمكانية تبادل
الأرا�ضي املتفق عليها بني اجلانبني ،و�إقامة
دولة فل�سطينية عا�صمتها القد�س ال�رشقية،
مع حل عادل ومتفق عليه جتاه ق�ضية الالجئني
الفل�سطينيني ،ويف املقابل تقوم الدول العربية
باالعرتاف ب�إ�رسائيل وتطبيع العالقات معها،
وقد نالت املبادرة موافقة اجلامعة العربية
عام  2002ومت الت�أكيد عليها يف قمة اجلزائر
يف عام .2007
ان الرغبة العربية يف ال�سالم واال�ستعداد
لالعرتاف ب�إ�رسائيل وتطبيع العالقات معها مل
تدغدغ عاطفة تل �أبيب ومل حتركها قيد �أمنلة
يف اجت��اه ال�سالم املن�شود عرب ًيا ،فموقف
�إ�رسائيل من املبادرة مل يتغري ومنذ اللحظة

هذا بيت هجاء ,ولكنه هجاء عقالين يقوله
ح�سان بن ثابت �شاعر ر�سول الله� ،صلى
الله عليه و�سلم ،للحارث بن عوف بن ابي
حارثة بن مرة الذبياين الغطفاين ،وهو
معدود من ال�صحابة  ،لر�ؤيته النبي ،عليه
اف�ضل ال�صالة وال�سالم  .واحلارث خم�رضم
جاهلي ا�سالمي� .أم��ا يف اجلاهلية فكان
فار�س ًا �أ�شو�س و�سيد ًا من كبار �سادات قومه
 ،وكان له ذكر يف حرب داح�س والغرباء ،
وهو الذي حتمل دماء من قتل يف هذه احلرب
التي ا�ستمرت اربعني �سنة  ،هو وخارجة
بن �سنان  ،وقد ابطل اال�سالم هذه الدماء .
�أما بيت ال�شعر فله ق�صة رويت يف املراجع
التاريخية اال�سالمية ,و�أهمها �سرية ابن
ه�شام  ،والواقدي الذي روى احلكاية ب�سند
مت�صل فقال  :قدم وفد بني مرة ثالثة ع�رش
رج� ً
لا  ،ر�أ�سهم احل��ارث بن عوف  ،وذلك
من�رصف ر�سول الله� ،صلى الله عليه و�سلم
من تبوك  ،فنزلوا يف دار ابنة للحارث  ،ثم
جاءوا ر�سول الله� ،صلى الله عليه و�سلم،
وهو يف امل�سجد ،فقال احلارث  :يا ر�سول
الله  ،ابعث معي من يدعو الى دينك و�أنا له
جار  ،ف�أر�سل معه النبي� ،صلى الله و�سلم،
رج�لا م��ن االن�صار  ،ف��غ��درت ب��ه ع�شرية
احلارث فقتلوه  ،فقال ح�سان :
يا حار من يعذر بذمة جاره
منكم ف�إن حممد ًا ال يغدر
و�أمانة املري حيث لقيته
مثل الزجاجة �صدعها ال يجرب
�إن تغدروا فالغدر منكم �شيمة
والغدر ينبت يف �أ�صول ال�سخرب
فجاء احلارث الى ر�سول الله ،عليه ال�صالة
وال�سالم ،وقال له � :إين عائذ بك من ل�سان
ح�سان  ،والله لو مزج �شعره مباء البحر
ملزجه  ،وودى االن�صاري املقتول .هذه
الق�صة جرت يف ال�سنة التا�سعة للهجرة ،
وهي ال�سنة التي نزلت بها �سورة الفتح ،
وح�سان بن ثابت �شاعر اليمن كلها و�شاعر
النبي� ،صلى الله عليه و�سلم ،خا�صة،
�أخرج ابن ع�ساكر يف تاريخه �أن ح�سان ًا قام
من جوف الليل  ،ف�صاح يا �آل اخل��زرج ،
فجا�ؤوه وقد فزعوا ،فقالوا :ما لك ؟ قال
 :بيت قلته فخ�شيت �أن �أموت قبل �أن �أ�صبح
 ،فيذهب �ضيعة ،خذوه عني  ،قالوا  :وما
قلت ؟ قال :
رب حلم �أ�ضاعه عدم املال
وجهل غطى عليه النعيم
ومن حكم ح�سان بن ثابت ال�سائرة قوله،
ر�ضي الله عنه :
�إن امر�أ �أم�سى و�أ�صبح �ساملا
من النا�س �إال ما جنى ل�سعيد
و�إن امر�أ نال الغنى ثم مل ينل
قريب ًا وال ذا خلة لزهيد
و�إن امر�أ عادى الرجال على الغنى
ومل ي�س�أل الله الغنى حل�سود
وهذه الأبيات قليلة التداول رغم متانتها,
وهي من بحر الطويل  ،وقد عا�ش ح�سان
مئة وع�رشين عام ًا  ،ن�صفها يف اجلاهلية
ون�صفها يف اال�سالم  ،وقد قيل يف وفاته
رواي���ات ع��دة �أقربها للواقع �سنة �أرب��ع
وخم�سني للهجرة .
�أكتفي بهذا القدر ,ودمتم �ساملني.

الأولى عن الرف�ض القاطع يف التعامل معها �أو
التعاطي معها ،راهنت �إ�رسائيل على ما يبدو
على الزمن ،يف حدوث تراجع وتردد �أكرث يف
املوقف العربي وانتقاله تدريج ًيا من مربع
العداء مع �إ�رسائيل �إلى مربع التطبيع معها
دون �أن تكون جمربة على دفع �أي ثمن لقاء ذلك
خ�صو�صا يف ما يتعلق
�أو تقدمي �أي تنازالت،
ً
بالق�ضية الفل�سطينية.
ان ما ت�سعى �إليه ال�سيا�سة الإ�رسائيلية عدم
الربط بني ال�سالم مع ال��دول العربية وبني
احلقوق الفل�سطينية ومنع ا�ستخدام العرب
للق�ضية الفل�سطينية كورقة ت�ساوم وت�ضغط
بها على �إ��سرائ��ي��ل ،وتعمل على اخ�تراق
ال�صف العربي واال�ستفراد بكل دولة وجرها
�إل��ى التطبيع يف ظ��روف خمتلفة ،وقد حدث
ذل��ك بالفعل عندما وقعت معاهدات �سالم
مع م�رص والأردن قبل �أن تتم ت�سوية الق�ضية
الفل�سطينية ،وترغب �إ�رسائيل يف الو�صول
�إلى التطبيع مقابل التطبيع ،وال�سالم مقابل
ال�سالم ،وبذلك تعمل مدعومة من االدارات
الأمريكية املتعاقبة ،على فر�ض �سيا�ساتها
وحلولها يف ما يتعلق بال�رشق الأو�سط،
وتطالب العرب بتقدمي املزيد من التنازالت
والر�ضوخ �أكرث ملطالبها للو�صول �إلى حتالف
عربي �إ�رسائيلي يواجه العدو امل�شرتك املتمثل
باجلماعات الإرهابية املتطرفة ولي�س للو�صول
�إلى حل للق�ضية الفل�سطينية ،بل وحتت غطاء
�أو�سلو �رسعت �إ�رسائيل من وترية اال�ستيطان
واال�ستيالء على الأرا�ضي الفل�سطينية وكر�ست
االحتالل والتهويد ،وعمدت �إلى خلق وقائع
جديدة على الأر�ض ي�صبح من امل�ستحيل يف ظل
وجودها تنفيذ مبادرة ال�سالم العربية� ،إال �أن
املبادرة بقيت حا�رضة يف �أروقة الدبلوما�سية
العربية وجتوب الأروقة ال�سيا�سية العاملية
رغم �أنها �سقطت بفعل التعنت الإ�رسائيلي
واالهمال والتجاهل الأمريكي املتعمد.
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مقبرة الكتب
«مقربة الكتب» ما اطلقه املثقفون احتجاج ًا
ملنع وزارة االعالم العديد من الكتب العاملية
واملحلية والتي تعدت  4500كتاب من خمتلف
املجاالت ،مقربة الكتب هو االحتجاج «الأرقى»
كما �أطلق عليه يف و�سائل التوا�صل االجتماعي
�ضد قمع املفكرين والكتاب والفال�سفة من ن�رش
كتبهم .فقد قام احد الفنانني بو�ضع �شواهد
قبور ب�أ�سماء بع�ض الكتب املمنوعة يف ال�ساحة
املقابلة ملعر�ض الكتاب ما �آثار غ�ضب الإدارة
وقامت ب�إزالتها على الفور!
على الرغم من الإزال��ة والقمع واملنع �إال �أن
الر�سالة و�صلت بوقت ق�صري للجميع وانت�رشت
على نطاق وا�سع وبال �شك ب�أن قرار منع املنع
�سينفذ قريبا بال �شك.
فعلى نواب املجل�س ان يتقدموا بقوانني وقف دفن

الكتب جماعيا حتت بند الأخالق التي ترجعنا
عقودا للوراء او مبا ي�سمى «ع�صور الظالم» فنحن
اليوم ن�ستطيع ق��راءة كل الكتب املمنوعة من
خالل الإنرتنت او من خالل طلب الكتب اونالين
بكل �سهولة و ب�ضغطة زر فال ميكن لأي رقيب
او اي قمع ان مينع او يحد من م�ستوى االخالق
طاملا هناك بيئة تربي ومدار�س بال تربية وال
تعليم!
�سننتظر بكل �أمل ب�أن يكون معر�ض الكتاب القادم
خالي ًا من الرقيب والرقابة ،معر�ض ًا متكام ً
ال
عاملي ًا يرقى مب�ستوى دولتنا احلبيبة الكويت،
معر�ض ًا م�ستنري ًا بفكر حد.يث متطور معر�ض
كتاب جديد ًا يكون مقربة ندفن فيها قمع الرقابة
الى الأبد!
�آخر ال�سطر :كويت جديدة...بفكر جديد قريبا

ولنا رأي

األزمة السورية

والمخرج الواقعي ()2-1

�أناق�ش يف هذا املقال ,الذي يقع يف جز�أين� ,رضورة
النظر للأزمة ال�سورية من خالل نظرة غري تقليدية
تتجاوز ال��ر�ؤى والطروحات التي مل تقدم الكثري،
والأه��م من ذلك هو قناعتي ب�أن الواقع ال�سيا�سي يف
الداخل ال�سوري من ناحية والواقع املحيط بال�سيا�سة
الدولية قد جت��اوز ه��ذه ال��ر�ؤى بالفعل .نظريتان
كبريتان حتكمان عادة نظرتنا لأمور ال�سيا�سة املحلية
منها والدولية :املثالية والواقعية ال�سيا�سية.
يف الوقت الذي تذهب فيه النظرية املثالية �إلى �رضورة
�إ�سناد العالقات الدولية للأخالق ،واتباع مبادئ ثابتة
وقوانني لتحقيق عالقات دولية خارجية على �أ�سا�س
�أخالقي مثايل ،تذهب الواقعية ال�سيا�سية �إلى ت�سمية
الأ�شياء مب�سمياتها م�ؤمنة بنظرية البقاء للأقوى يف
املجال ال�سيا�سي .يف النظرية الواقعية ال�سيا�سية
تُ بنى العالقات الدولية على �أ�سا�س امل�صلحة امل�شرتكة
وتوازن القوى ،ويكون مفهوم القوة هو �أ�سا�س العالقات
املتبادلة بني ال��دول .ويف ظل ما يحدث اليوم على
ال�ساحة ال�سورية من �أزمة طال �أمدها كثريا ،البد من
ٍ
نظرة واقعية ت�ضع النقاط على احلروف كي نتمكن من
�أن من�ضي قدم ًا ب�أقل اخل�سائر املمكنة.
ال�س�ؤال املركزي الذي �أرغب مبناق�شته هنا هو مدى
ٍ
بطريقة �أخ��رى ويف
حاجتنا نحن العرب للتفكري
ٍ
ٍ
كدول عربية حيال �سورية ،وذلك بالنظر
اجتاه �آخر
للتغريات الكبرية التي حدثت على الأر�ض وما زالت من
ٍ
انت�صارات متتالية للجي�ش العربي ال�سوري� .أعلم �أين
يف ذلك قد �أكون مغرد ًا خارج ال�رسب ولكنها قناعاتي
وواقعيتي املح�ضة يف حماولة فهم �أو التعامل مع
الأزمة ال�سورية.
لقد بات من الوا�ضح اليوم �أن النهج العربي املتبع
يف التعامل مع الو�ضع ال�سوري مل يعد جمديا ،وب�أن
�سيا�سات املقاطعة مل تكن مفيدة على الإط�لاق؛ لقد
ٍ
بطريقة
حان الوقت بالن�سبة للدول العربية للتفكري
�أخرى حيال �سورية وخا�صة بعد االنت�صارات املتتالية
التي حققها اجلي�ش ال�سوري وحلفا�ؤه والتي نتج
عنها تراجع املعار�ضة ال�سورية وتقل�ص اجلماعات
الإرهابية .لنذكر فقط �أن اجلي�ش العربي ال�سوري
وحلفا�ؤه قد حققوا يف العامني � 2018-2017أبرز
ٍ
انت�صارات له منذ �سبع �سنوات مكنته من التحكم يف
معظم �أرا�ضي �سورية.
يف ظل ت�صاعد الأزم��ات ال�سيا�سية وازدي��اد تعقيدها
كل يوم بني دول العامل العربي من ناحية ،وعالقتها
بالأقطاب الدولية الكربى من ناحية �أخرى ،ت�صبح
م�س�ألة عودة املياه ملجاريها فيما يخ�ص العالقات مع
�سورية ،وال�سعي للم ال�شمل العربي من خالل احلفاظ
على �أمن وا�ستقرار دولة �سورية هدفا ال بد منه .ثمة
العديد من املربرات التي تدفع الدول العربية وغريها
ل�رضورة العمل احلثيث ل�ضمان ع��ودة املياه �إلى
جماريها فيما يخ�ص العالقة مع النظام ال�سوري� .أما
الهدف الأ�سمى الذي يحرك مثل هذا العمل فهو ملّ ال�شمل
العربي وعدم التفريط ب�سورية وتاريخها وانتمائها
العربي ،ويدفعنا لذلك الكثري من املربرات �أهمها:
�� -1ضرورة �إي��ق��اف عملية تغيري �سورية والهوية
ال�سورية من الداخل و�رضورة دعم الدولة ال�سورية
والنظام وحمايته من «اجلهاديني» وامل�رشوع الإيراين
على ٍ
حد �سواء.
 -2من �ش�أن ا�ستمرار الو�ضع االقت�صادي املنهك يف
ٍ
م�ستقبل
�سورية �أن يق�ضي على �أحالم �أي �شاب �سوري ب�أي
مقبول ،و�إن ا�ستمرار هذا الو�ضع يعني �أن يجد ال�شاب
ٍ
جماعات
ال�سوري نف�سه بال�رضورة �إم��ا يف �أح�ضان
�إرهابية داع�شية �أو ميلي�شيات �إيرانية متطرفة� .إن
التفكري بواقعية و�رضورة �ضخ ٍ
ودعم عربي لتقوية
مال
ٍ
االقت�صاد ال�سوري قد �أ�صبح اليوم �رضورة �أكرث من �أي
وقت م�ضى� .إن من واجب الدول العربية اليوم التحرك
من �أجل دعم الدولة ال�سورية وذلك يف حال كنا نرغب يف
�إنقاذ ال�شعب ال�سوري وخا�صةً فئة ال�شباب منه والتي
ٍ
طاقات �إنتاجية عالية يتم �إهدارها يف ظل هذا
متلك
الو�ضع االقت�صادي البائ�س؛ �أل�سنا نحن ك�شعوب عربية
اخلا�رس الأكرب لهذه القوى والطاقات الإنتاجية التي
من املمكن ا�ستغاللها واال�ستفادة منها لدفع االقت�صاد
العربي وتنميته بوجه عام؟
يتبع..
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زيارة بن تزيون المزيون للكويت
املدون الإ�رسائيلي «بن تزيون» والبالغ
من العمر  32عام ًا واملثري للجدل.
مت ر�صده يف الكويت وبالتحديد يف
معر�ض الكتاب يف �أر���ض املعار�ض.
وانت�رشت �صوره عرب و�سائل التوا�صل
االجتماعي وه��و مم�سك بعلم جمل�س
التعاون اخلليجي! هذا اليهودي� ،سبق
�أن دخل خل�سة �أو بتدبري ا�ستخباري،
�أو مبوافقة م�ستورة غالبية الدول
العربية والإ�سالمية ،لبنان ،والإمارات
و�إيران.
ولكن الغريب �أنه دخل الى ال�سعودية
وبالتحديد يف املدينة بالقرب من
امل�سجد النبوي ،ويقال �إن زيارته
للكويت ا�ستغرقت � 24ساعة غادر
بعدها البالد بكل �سال�سة و�سالم .من
دون �أن حتقق اجلهات الأمنية معه
ملعرفة كيفية دخوله البلد وهو من
دول��ة ع��دوة .وهناك مقاطعة لها.
و�أي�ضا هناك قانون مقاطعة ا�رسائيل
وكل ما هو ا�رسائيلي �سواء من حيث
الب�ضائع او الأ�شخا�ص ،ومل ن�سمع
�أي تو�ضيح �أمني �إال �أن املذكور دخل
بجواز �أمريكي ومل ن�سمع �أن جتر�أ

�أي نائب يف ال�برمل��ان مم��ن يرفع
�شعار املقاطعة� ،أو املواطنة ب�إثارة
املو�ضوع� ،أو طلب التحقيق منه ،او
التهديد كذبا با�ستجواب احلكومة،
�أو وزي��ر الداخلية مثال ،قد يقول
البع�ض �أين الغرابة يف الأمر وغالبية
ال��ي��ه��ود لديهم ج����وازات �أمريكية
و�أوروبية .وي�ستطيعون �أن يدخلوا
كيفما �شا�ؤوا ،ومتى ما �أرادوا ،الى
الدول العربية ،ناهيك بالدول التي
طبعت العالقات مع الكيان ال�صهيوين
مبعاهدات �سالم .و�أن املخابرات
الإ�رسائيلية يف العديد من عملياتها
ال�رسية واغتياالتها ،ا�ستخدمت
ج��وازات دول �أجنبية ،وكان �آخرها
ا�ستخدام رجال املو�ساد الإ�رسائيلي
جلوازات كندية يف اغتيال الفل�سطيني
«املبحوح» يف دبي ،لذلك من ال�سهل
دخول �أي �شخ�ص �آخر لدول اخلليج
ومنها الكويت.
و�أقول ان هذا املدون اليهودي انت�رشت
�صورته ال�شخ�صية و�آثار الكثري من
اجلدل بظهوره العلني يف �أماكن عامة
ومعروفة كامل�سجد النبوي ،وبالتايل

ك��ان على اجلهات الأمنية وخا�صة
اال�ستخبارية �أن تعمم �صورته الى كل
املنافذ اجلوية والربية والبحرية
للقب�ض عليه والتحقيق معه� ،أو منعه
على الأقل من الدخول وهذا مل يتم.
ومل تقم اجلهات الأمنية بالتحقيق
معه بعد �أن عرفت بالأمر اخلطري يف
الأمر و�أثار الكثري من اجلدل وعالمات
الأ�ستفهام.
�أن تواجد هذا اليهودي يف الكويت تزامن
مع زي��ارة وزي��رة البيئة الإ�رسائيلية
لالمارات العربية ،وزيارتها مل�سجد
ال�شيخ زاي��د يف �أبوظبي ،وتبادلها
ال�صور مع امل�س�ؤولني االماراتيني،
وت�رصيحها لو�سائل االعالم العاملية
من �أبوظبي.
وكذلك ال��زي��ارة املفاجئة لرئي�س
وزراء ا�رسائيل ننت ياهو ووزرائ��ه
لعمان ولقائه بال�سلطان قابو�س.
فهل هذه الزيارة جل�س نب�ض ال�شارع
الكويتي حول التطبيع مع �إ�رسائيل؟
�أم حماولة جريئة من اليهود الخرتاق
�أق��وى القالع العربية يف مقاطعة
الكيان الإ�رسائيلي الكويت العربية؟

عنوان الشهامة والكرم
يف كثري من الأحيان يقولون «رب �أخ
لك مل تلده �أمك» ،وهذا القول نادر
بندرة ال��رج��ال الذين ي�ستحقون
هذا املعنى وهذا املغزى ،لكنني
ميكن �أن �أقول «رب رجل ب�ألف رجل
و�أكرث» ،وهذا الكالم �أقوله ولي�س
فيه مبالغة مني على الإطالق للذين
يعرفونني� ،أنا ال �أبالغ يف الكالم،
ولكن حينما �أذك���ر و�أت��ذك��ر الأخ
وال�صديق فهد العذاب �أق��ول ذلك
الكالم ال��ذي قلته و�أج��ده �أق��ل مما
ينبغي �أن يقال.
فهد العذاب رجل متعدد املناقب
واخل�صائ�ص فهو رجل �صادق �إذا
تكلم ،و�صادق �إذا وعد وال�صدق
يتالزم مع االميان والتقوى ،و�إذا
حتدثنا عن الكرم فهو �سيد من �سادات
الكرم واجلود �شهد له وي�شهد له كل
من عرفه عن قرب ،و�إذا حتدثنا عن

ال
ال�شهامة والنخوة وجدناه رج ً
عربي ًا ال يرتدد يف حتمل �أي موقف،
ال ينظر ل�ل��أمل ال���ذي �سيتحمله
يف �سبيل حماية �صديقه ورفيقه
يبادر �إلى املواقف ال�سامية بثقة
بنف�سه و�إميان ًا واحت�ساب ًا مبا عند
ربه ،دعاين هذا الرجل النادر �إلى
�ضيافته حيث يقيم بدولة خليجية
ف��ر�أي��ت ال�ضيافة العربية بكل
معانيها وخ�صائ�صها والرتحيب
والتهليل واحل��ف��اوة والتقدير،
ر�أيت يف �ضيافته يل تاريخ العرب
الكرام يتج�سد يف �شخ�ص �إن�سان يف
�شخ�ص رجل والآن هو �ضيف عندنا
بالكويت �ضيف عندي مكانه القلب
ال بك يا �أب��و حمد مهما
لا و�سه ً
�أه� ً
حاولت �أن �أفيك حقك من معانيك
يبقى الإن�سان دون��ك ،حللت �أهال
ووطئت �سهالً.

