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كثر احلديث األيام املاضية عن انقطاع املياه 
عن املصطافني الكويتيني في لبنان وعن استغالل 
البعض هناك لهم برفع سعر املياه، فأردت التحقق 
من األمر كوني محبة للبنان وأهلها وحكومتها 
التي كان����ت أول من وقفت م����ع الكويت خالل 
محنة االحتالل الصدامي الغاش����م، فلما سألت 
وتقصيت احلقائق عن طريق االتصال املباشر 
مع بعض الكويتيني هناك وجدت أن املوضوع 
ال يتعدى ح����االت فردية من انقط����اع مياه لم 
يستمر إال ساعات وبأسعار كما تعودنا عليها 

في األعوام السابقة.
املهم ان مشكلة »الكم« عائلة كويتية مت حلها 
ورجعت املياه إلى مجاريها ألنها لبنان أيها السادة 
وألن أهلها محبون للكويت والكويتيني، لذا فإن 

الكويتيني هناك وكأنهم في بلدهم الكويت.
> > >

األخ د.بس����ام النعماني س����فير اجلمهورية 
اللبنانية لدى الكويت، أنا شخصيا من املعجبات 
بنش����اطه وجهوده سواء في خدماته للبنانيني 
املقيمني على أرض الكوي����ت أو تعامله مع أي 
معلومة أو استفس����ار من أهل الكويت، كما أن 
لعالقاته املتميزة م����ع أهل الكويت دورا كبيرا 
في التواصل املس����تمر بني البلدين، وأمتنى أن 
يتم إعادة تش����كيل جلنة للصداقة الكويتية - 
اللبنانية وليس����ت اللجنة البرملانية بل جلنة 
شعبية مس����تمرة مشتركة بني الشعبني بشكل 
مباش����ر وغير برملاني، فتعارف الشعوب أكثر 
وأكثر أفضل من تعارف برملاني رسمي تدخل به 
السياسية، وشكرا سعادة السفير على جهودك 

ونشاطك.
> > >

اجلوالت التي يقوم بها سفيرنا لدى اجلمهورية 
اللبنانية عبدالعال القناعي لها املردود اإليجابي 
هناك، كما أن اطمئنانه املستمر على أهل الكويت 
املصطافني في لبنان يدل على احلرص الشديد 
منه على سالمة وراحة أهل الكويت هناك، وليتنا 
جند باقي الس����فراء يقومون مبثل ما يقوم به 
الس����فير القناعي وليتنا جند سفيرا يزور أهل 
الكويت ويذلل الصعوبات ان وجدت أمامهم مثل 
القناعي والش����باب الذين معه. »وعساكم على 

القوة« وألف شكر يا سعادة السفير.
> > >

من الفرية: الكويت ساعدت لبنان في محناته، 
لذا فإن كل اللبنانيني يشكرون ويقدرون الكويت 
أميرا وحكومة وشعبا، كما أن الكويت ساعدت 
كازاخس����تان فوضعت األخي����رة صورة أبراج 
الكويت على عملتها الكازاخستانية، والكويت 
ساعدت العراق فغزاها واحتلها بالسالح نظام 
صدام املقبور، وفي احلديث النبوي الشريف: 
»صنائع املعروف تقي مصارع الس����وء« صدق 

رسول اهلل ژ.
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حتى عندما متارس احلكومة 
الشفافية في إجاباتها على أسئلة 
النواب، فالبد أن تثير مثل هذه 
املمارسة غير املعتادة حلكومتنا 
تساؤلني متناقضني، فهل أجابت 
بكل هذه الكمية من الصدق من 
أجل سواد عيون اإلصالح؟ أما 
أنها أجابت بش���فافية من أجل 

تصفية حساب معني ضد أشخاص ما في احلكومة؟
احلكومة ككل بجميع وزرائها هدف ألسئلة النواب التي 
ال تنتهي، وللحكومة ثالث طرق ال تخرج عن أي منها في 
حال تلقيها أي سؤال، فإما تهملها و»تطنش« خاصة عندما 
يكون السؤال من النوع الثقيل واحملرج، أو تقوم باإلجابة 
بشكل طويل ممل وحتشو ورقة إجابتها بأرقام وقوانني 
وقرارات جتعلك كأنك تقرأ خانة حل لعبة سودوكو لتوه 
انته���ى من حلها طالب في االبتدائية فال تفهم منها إال ما 
تفهم من طالسم ساحر ربط رجل ضفدعة عمياء برمش 
خنفساة عزباء، أما ثالث الطرق أن تأتي إجابتها مقتضبة 

مجتزئة ال تقول كامل احلقيقة.
وبهذه الطرق الثالث تض���رب احلكومة 50 عصفورا 
بحج���ر واحد، فمن جهة هي تؤدي واجبها الدس���توري 
في اإلجابة عن السؤال البرملاني املوجه إليها، ومن جهة 
»تتوه« النائب السائل في دهاليز القوانني واألرقام التي 

ال يفهمها ثالثة أرباع أعضاء مجلس األمة.
وهذا هو التعامل العام للحكومة أما الغريب واالستثناء 
فهو أن جتيب احلكومة وبشفافية »أميركية النكهة« عن 
أسئلة النواب، وحتديدا أعني ما حصل مع سؤال النائب 
أحمد السعدون عن أعضاء املجلس األعلى للبترول ومدى 
عالقاتهم واس���تفادتهم من العقود النفطية واملناقصات 
اخلاص���ة بالقطاع النفطي، وهو الس���ؤال الذي حضرت 

إجابته بش���فافية لم نشهد لها 
مثيال منذ س���نوات، ونشرتها 
صحيف���ة اآلن كاملة في مكان 

رئيسي على موقعها.
السؤال حق للنائب السعدون 
وكان في محله واألمر إلى هنا 
طبيع���ي، غير الع���ادي هو أن 
تأتي إجابة الوزير الشيخ أحمد 
العبداهلل في وقت قياس���ي وبشفافية لم تشهد لها جلان 
الكونغرس األميركي مثيال حتى أيام التحقيق في فضيحة 

ووتر غيت وقضية كلينتون ومونيكا.
ورغ���م أن بعض أعضاء مجلس األعلى للبترول ردوا 
على إجابات الوزير وأكدوا أنه لم يكن ثمة تعارض مصالح 
بني وجودهم كأعضاء ومناصبهم القيادية في شركاتهم 
اخلاصة العاملة في القطاع النفطي، بل إن موسى معرفي 
أحد أعضاء املجلس األعلى للبترول طلب إحالته للنيابة 
لتأكده من س���المة موقفه القانوني وأنه لم يس���تفد من 
مناقصة واح���دة طوال فترة عمله في املجلس، وقد جاء 

ذلك واضحا في بيان وزعه بعد إثارة القضية.
الغريب في األمر كما ذكرت في املوضوع برمته كانت 
الش���فافية غير املعهودة التي تعاملت فيها احلكومة مع 
هذا الس���ؤال البرملاني املستحق، وال أجد تفسيرا واحدا 
يحضرني حاليا لهذه الش���فافية »األميركية« س���وى أن 
احلكوم���ة تريد أن تغير أعضاء املجلس األعلى للبترول 
ع���ن طريق إحراجهم بهذه الطريق���ة غير املعهودة، وان 
سؤال النائب أحمد السعدون تاريخي كما وصفه الكاتب 
عبداللطيف الدعيج، فإجابة احلكومة وبهذه الشفافية غير 
املسبوقة تعتبر سابقة تاريخية لم تسجلها أي حكومة 

كويتية من قبل.
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لماذا ضربت الحكومة 
مجلس البترول؟
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ال يستطيع أحد منا أن ينكر 
جرائم إسرائيل ضد اإلنسانية 
على م���ر العص���ور، وآخرها 
اجلرمية الوحشية على أسطول 
قافلة احلرية، احململة بعشرات 
األطنان من املساعدات اإلنسانية 
لكسر احلصار اجلائر واملفروض 
على قطاع غزة منذ 4 سنوات، 

حيث مت اقتحام إسرائيلي وحشي لهذه السفينة، وإطالق 
النار عليهم وإيقاع الكثير من القتلى.. هذا من ناحية ولو 
رجعنا الى تاريخ إسرائيل القدمية لوجدنا ان أسباط بني 
إس���رائيل العبرانيي األصل استوطنوا أرض كنعان بدءا 
من القرن السادس عشر قبل امليالد، حيث ينسب اليهود 
العصريون أنفسهم اليهم ويعتبرون أرض كنعان موطنا 
أزليا لهم، في نهاية األلفية الثانية قبل امليالد تشكلت مملكة 
بني إسرائيل ثم انفصلت الى مملكتني لم تصمد منها عبر 
التاريخ إال مملكة يهوذا التي انهارت في بداية القرن األول 
للمي���الد، في القرن األول قبل امليالد جعل الرومان مملكة 
يه���وذا جزءا من امبراطوريتهم وبعد مترد اليهود عليهم 
مرتني في الق���رن األول وفي القرن الثاني للميالد جردوا 
اليهود من أولويتهم في البالد وتبنوا اس���م فلسطني بدال 
من يهوذا كاسم رسمي لهذه احملافظة من اإلمبراطورية، 
منذ ذلك احلني تقلص عدد اليهود في فلس���طني بسرعة، 
واسم فلسطني يرجع الى الشعب الفلسطيني القدمي الذي 
قطن اجلزء اجلنوبي الغربي منها، جاءت اخلالفة اإلسالمية 
وجاءت معها الفتوحات وش���ملت الفتوحات اإلس���المية 
فلسطني في القرن الس���ابع امليالدي وكانت في عهد عمر 

بن اخلطاب.
وفي 14 مايو 1948، ثماني ساعات قبل انتهاء االنتداب 
البريطاني، أعلن رس���ميا عن قيام دولة إس���رائيل دون 
ان تعل���ن صدوره���ا بالضبط، وخاض���ت 5 دول عربية 
باإلضافة الى الس���كان العرب احلرب مع الدولة املنشأة 

حديثا وكانت محصلة احلرب 
ان توسعت إسرائيل على %75 
تقريبا من أراضي االنتداب سابق، 
بقي 156 ألف شخص من العرب 
داخل إسرائيل )حسب اإلحصاء 
اإلسرائيلي الرسمي في عام 1952، 
وتش���رد ما يقرب من 900 ألف 
حسب تقديرات منظمة التحرير 
الفلس���طينية، اما في مخيمات ف���ي األردن ومصر اللتني 
ضمتا الضفة الغربية وقطاع غزة بعد اس���تيالء اليهود 
على غالبية فلس���طني أو في لبن���ان وغيرها من البلدان 
العربي���ة بعد ان طردهم اليهود م���ن بيوتهم، في الوقت 
نفس���ه، تش���رد اليهود من أوروبا جراء احلرب العاملية 
الثانية ومن إيران وأصبحت الدولة اليهودية احلديثة مكانا 
مرغوبا فيه وازدادت الهجرات اليهودية الى إس���رائيل ما 
سبب زيادة في عدد السكان اليهود بشكل ملحوظ ومتثل 
اجلهة الثانية لهجرة اجلماع���ات اليهودية بعد الواليات 
املتح���دة األميركية.. ازدادت هج���رات أعضاء اجلماعات 
اليهودية في اآلونة األخيرة خصوصا بعد انهيار االحتاد 
الس���وفييتي وتفكك جمهورياته، إسرائيل حالها حال أي 
بلد آخر حتتوي على مجموعات عرقية مختلفة، واألقلية 
من هذه العرقيات قد ال تش���عر انه���ا تنتمي انتماء كليا 
للدول���ة بالرغم من حصولهم على حق املواطنة في دولة 
إس���رائيل، من أشهر هذه العرقيات هم اإلسرائيليون من 
أصل عربي، ويشعر هؤالء باالنتماء الى أصولهم العربية، 
تبقى هذه املشكلة من احدى املشاكل التي تواجه إسرائيل، 
وهي التوفيق بني هوية الدولة اليهودية والعرب املقيمني 
بها بصورة رسمية وانتمائهم لهويتهم العربية، عزيزي 
هذه باختصار ما قدمناه في األسطر القليلة املاضية عن 
تاريخ إسرائيل القدمية وحرب 1948، فحفظ اهلل الكويت 

وشعبها من كل مكروه.
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تاريخ إسرائيل القديمة 
وحرب 1948

عبداهلل عباس بوير

ديرة

أصبحت الدع���وة عند بعض »الدعاة« جتارة حقيقة، فبقدر 
املال الذي يدفع لهم يكون حديثهم عن »الدعوة« التي ال يعرفون 
منها إال اسمها وإال فهذا البعض أبعد ما يكون عن معرفة الدعوة 

أو الدعوة لإلسالم.
صحيفة »الرياض« الس���عودية الصادرة يوم العاش���ر من 
ش���عبان ذكرت أن اللجنة املنظمة ملهرجان أبها وجدت صعوبة 
بالغة في إقناع أحد »الدعاة« بأن يأخذ 20 ألف ريال بدال عن 60 

ألفا مقابل قيامه بنشاط دعوي في املهرجان!
إذن الدع���وة عند هؤالء أصبحت جت���ارة خاضعة للعرض 
والطلب واملساومة زيادة أو نقصانا، وفرغت متاما من مضامينها 

احلقيقية وهي الدعوة الصادقة إلى تعاليم اإلسالم.
ال أدري كيف يفهم هؤالء اإلسالم؟! كيف درسوه في جامعاتهم؟ 
وال أدري كيف يس���تحلون الكذب الصريح عل���ى الناس وهم 

يقولون ما ال يفعلون!
ف���ي محاضراتهم أو أثناء خروجهم ف���ي القنوات الفضائية 
يتحدث���ون عن الزهد في الدنيا وعن أهمي���ة العمل في اآلخرة 
من أجل اجلنة ونعيمها، وأن بذل املال والنفس من أجل اآلخرة 
يجب أن يكون أهون شيء على املسلم... وأقوال أخرى من هذا 
النوع.. هذا الكالم صحيح ولكن ملاذا ال يطبقون ما يقولونه على 
أنفس���هم أوال؟ ملاذا ال يبذلون شيئا لإلسالم؟ بل ملاذا يتاجرون 

به وبشكل غاية في الدناءة؟!
 م���ن يقول ان���ه ال يتحدث إال بثمن معلوم ال يس���تطيع أن 
يقول ما يعتقد أنه حق وس���يقول كل م���ا يريده منه اآلخرون 
ألنهم ببساطة يدفعون الثمن املطلوب هل هذه هي الدعوة التي 

يتحدثون عنها؟!
بعض دعاة الس���عودية كانوا يحرمون إدخ���ال التلفاز إلى 
 L.« :بيوتهم، حرموا بش���دة رؤية بعض القنوات العربية مثل
B. C« و»M. B. C « وما شابههما، ألنها مصدر الفساد والرذيلة 
من وجهة نظرهم، لكن هؤالء تراكضوا على هذه القنوات عندما 
دفعت لهم عش���رات اآلالف وأصبحت ف���ي نظرهم حالال طاهرا 
مثل ماء زمزم، أين الدعوة احلقيقة من هذا الزيف الواضح؟ من 

سيصدقهم وهم يتلونون مثل احلرباء؟!
وفي شهر رمضان جتد الواحد منهم في هذه القناة وفي تلك 
وفي الثالثة، يحدثك بكالم مستهلك ال قيمة له ألنه ال يخرج من 

القلب بل من املال الذي يدخل اجليب، وفرق بني هذا وذاك.
س���يقول البعض: ملاذا ال يجوز للدعاة ما يجوز لغيرهم من 
املمثلني واملطربني والكتاب وغيرهم من الفئات األخرى؟! وسأقول: 
نعم يجوز لهم ما يجوز لغيرهم ولكن بشرط أن يكونوا واضحني 
مثل غيرهم، ليقولوا: نحن نبحث عن املال أوال من خالل الدعوة 

التي منارسها وهذا عملنا.
احترم هذا النوع من »الدعاة« إن فعلوا ذلك، ولكني ال أتفق 

معهم، فالدعوة شيء وما يفعلونه شيء مختلف متاما.
ه���ذا البعض من »الدعاة« ينبغي فضحهم ألنهم يس���يئون 
لدينن���ا الذي نعتز به، وينبغي إبعاده���م وعدم دعوتهم لكيال 
يغتر بعض البس���طاء بهم، وهذا زقل م���ا ينبغي عمله خدمة 

لديننا وشبابنا.
malharfi@hotmail.com

ندور فيما يش���به الرحاية داخل نفق مظلم، قد نقف أحيانا 
لنشعر بنوع من الندم على ما فات من عمر انقضى دون اإلحساس 
به، أو على عالم مجنون ش���دنا لقاعه ففقدنا في حلظة القدرة 

على التفكير بعقالنية.
اجلو الذي اغبر وتلوث في س���ماء حياتن���ا نقلنا فجأة من 
قمة لقاع. وأصبحنا نتس���اءل ماذا حدث وكيف حدث؟ وال جند 
ملا نسأل عنه سوى صدى السؤال يعيق لدينا السمع، وأصبح 
السؤال شيئا معلقا في الهواء كنظرة مجنون ال يدرك املكان أو 
يعي الزمان. فما نحن إال بقايا لكائنات مجنونة، ضائعة تعبث 
بها أخرى أقوى وأبش���ع تتحكم بنا كما األراجوز يحركنا كيف 
شاء ومتى شاء حتى جند أنفسنا نترنح بني قدم وساق فنشعر 

بالدوار احملموم الذي يجعل العني تفقد قدرتها على التركيز.
البكاء الصامت داخلنا واآله احلارة فينا حترقنا أكثر.. تبكينا 
أكثر، تزيد من الش���عور باحلسرة على عمر ضاع.. عمر وجدنا 
أنفسنا نقف عند عتبة الشيخوخة وفجأة ودون مقدمات، عمر 
تس���رب من بني أيدينا كاملاء كما ذرات الرمال كضوء خافت طل 

علينا من خلف السحاب وغاب.
البكاء داخلنا دون صوت يخرج أحيانا كحفيف احلية مزعجا.. 
مخيفا.. كريها ميزق فينا الس���كينة، يزعج فينا الروح املتعبة 

واملثقلة بالهموم.
نحس أحيانا بحاجتنا ليد حنون تنتشل فينا اإلنسان املعذب 
داخلنا حتتوينا من آالم العمر املغدور ترفعنا عاليا من الوقوع 
أكثر ألسفل. متسح الدمع املتسرب بغفلة ترسم البسمة وتزرع 

الضحكة وتعيد لنا أيام الفرح املرتبطة بطفولة وهناء.
من ميلك القدرة على اغتيال الشعور باأللم في وجودنا؟ من 
يقدر على إزالة هذا اإلحساس بالندم واأللم؟ من ميد لنا يد األمان 
حتى ال نغرق أكثر في دهاليز القهر والكآبة من يشعر مبا نحسه 
من ضيق يخنق فين���ا النفس ويقف حائال بيننا وبني احلياة؟ 
من ميلك العصا السحرية إلزالة الضباب عن أيامنا املتبقية في 
هذا العمر الفاني؟ أسئلة كثيرة تدور في عقل محموم، في فكر 

مثقل بالهموم.
ه���ل هذا هو التش���اؤم الذي يقال عنه أم ه���ذا اكتئاب بقايا 
العم���ر؟ أم هي خطوات تقترب م���ن اجلنون؟ أم هي بقايا عقل 
كان يش���ار له بالبنان؟ أم هي آثار ضربات الصدمات العديدة، 
أم هي قلة إميان وزعزعة ثقة بالنفس وباآلخرين أم هي مجرد 
معاناة؟ أسئلة مازالت تدور وتدور وستظل تدور ما شاء للنفس 

املعذبة أن تبقى.
Kalematent@gmail.com

أعطني نقودًا.. 
أعطك »دعوة«!

أ . د. محمد علي الهرفي

وجهة نظر

معاناة

هيا الفهد

كلمات

لبنان ولبنان ولبنان

ريم الوقيان

ريميات


