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 كان مـــن االفضل ان يكون عنـــوان مقالي: «احلج 
والوحدة االســـالمية» لكنني اعرف ان هذا الطموح 
صعب املنال في هذا الوقـــت فأردت ان اقلل من هذا 
الطموح ألجعله مقصورا على العرب ولعلهـ  إن حصل 
ـ يكون مدخال لوحدة اسالمية شاملة تعيد للمسلمني 
عزتهم التي فقدوها زمنا طويال.. احلج ـ كما نعرف 
ـ ركن من اركان االسالم، لكنه الركن الذي يؤكد على 

وحدة املسلمني منذ بداية حجهم وحتى نهايته.
  مالبس احلجاج متشـــابهة، وحركاتهم ال يختلف 
بعضها عن البعـــض اآلخر، ودعواتهم قد ال يختلف 
بعضها كثيرا عن البعض اآلخر.. بساطة في املظهر 
ال تكاد تفرق بني غني او فقير، او كبير في منصبه او 
صغير، فاملسلمون كلهم امام اهللا سواسية، بطبيعة 

احلال ليس في احلج وحده بل في سائر امورهم.
  نداء ابراهيم گ جعل كل مسلم يبذل الكثير لكي 
يلبـــي هذا النداء الكرمي؟ البعض يأتي ماشـــيا آالف 
االميال، والبعض ينفق يفقد معظم ما ميلك لكي يتمكن 
مـــن أداء حجه، بل ان بعضهم يأتي متمنيا ان ميوت 

في الديار املباركة وفي هذا املوسم العظيم.
  موسم احلج موسم عبادة ـ ال شك في ذلك ـ لكنه 
في الوقت نفسه موسم عمل وجتارة وبحث في شؤون 

املسلمني بصفة عامة.
  ولعلـــي ُأذكر القارئ الكرمي ان رســـولنا ژ وفي 
حجة الوداع حتدث الى املسلمني في «خطبة الوداع» 
عن اهم القضايا السياسية واالجتماعية، كما حتدث 
عن حقوق املرأة، وعن االقتصاد، وحث اجلميع على 
وحدة الصف، وعن كل ما يهم املسلم في دينه ودنياه، 
وهنا فمن الواجب ان يقتدي املسلمون بنبيهم ژ في 
بحث كل قضاياهم في هذا املوسم الكبير وبعد عبادة 

اساسية في دينهم.
  نتحدث عن الوحدة وأهميتها ولكننا ـ لألســـف ـ 
ال نفعل ما يجب علينـــا فعله جتاه حتقيق الوحدة 

في حياتنا.
  وبأمثـــلة بســـيــــطة نرى ان دولة الســـــــودان 
تــــوشك ان تصبح دولتني؟ ونرى االيدي الصهيونية 
والصليبية تتعاونان لكي يتفتت الســـودان، ولكي 
يصبـــح لهما وجود حقيقي وقوي فـــي هذه الدولة 

العربية املسلمة.
  نعرف جميعـــا ان هذا الوجود لـــن يكــــون في 
مصــــلحة العرب جميعا فضال عن مصلحة السودان 
ومصر، ونعرف جميعا كيف ان دولة اجلنوب املفترضة 
ترحب بعالقات مع الصهاينة ومع كل من وقف معها 
لتحقيق االنفصال، اي اميركا حتديدا النها وراء ذلك 

كله.
  وفي اليمـــن صراع طويل، فاجلنوبيون يطالبون 
باالنفصال، واحلوثيون يريدون الشـــيء نفسه وان 
لـــم يعلنوا عنه صراحة، والقاعدة تعيث في االرض 
فســـادا.. ونعرف ان هناك ايدي خارجية تساعد في 
ذلـــك كله باالضافة الى عوامل داخلية اخرى.. لكن ـ 
األهم ـ ان اليمن يتعرض لضغوط كبيرة النهاكه من 

كل وجه.
  امـــا العراق فيعيش حالة في غاية الســـوء، آالف 
القتلى واجلرحـــى، وماليني اُملهجرين في كل اجتاه، 

وفساد هائل في ادارة البالد..
  وتقسيم العراق أمر غير مستبعد، فالشمال اصبح 
دولة شبه مستقلة، واجلنوبيون تراودهم اآلمال بدولة 

مماثلة، والوسط يعيش حالة فوضى..
  امليليشـــيات من كل نوع، فهذه تابعة لهذا، وتلك 
تابعة لذلك، وثالثة متثل دولة العراق االســـالمية! 
والنتيجة بؤس في كل مكان يعاني منه كل العراقيني 
اال املجموعة القليلة املستفيدة من هذه األوضاع فهي 

ـ وحدها ـ من يدافع عن وضع العراق احلالي.
  دعوة خادم احلرمنيـ  وفقه اهللاـ  جاءت في وقتها، 
وأراد لها ان تكون بعد احلج مباشرة لعل اهللا ان يصلح 
االحوال، ويعيد العراق املجيد لواقعه العربي، ولدوره 
الكبيـــر.. لكن البعض رحب بهـــذه الدعوة وآخرون 
رفضوها خشـــية من نتائجها، ولو انهم استجابوا ـ 

وآمل ذلك ـ لكان خيرا لهم.
  وفي املغرب الكبير اختالف بني اجلزائر واملغرب، 
وبني املغرب والصحراويني، كل ذلك يشكل قلقا لكلتا 
الدولتـــني، كل ذلكـ  أيضـــاـ  وفوقه القاعدة في بالد 
املغرب! مرة أخرى.. او ميكن ان نســـتفيد من احلج 
في انهـــاء كل تلك اخلالفات؟! ثم أليس من املفيد ان 
يكون بني العرب جميعا وحدة سياسية واقتصادية 
وعسكرية؟! أليس من املفيد ان يكون بينهم ـ أيضا 

ـ وحدة ثقافية تقلل االختالفات بينهم؟!
  ما الذي يحول دون حتقيق ذلك مع ان الكل سيكون 

مستفيدا؟!
  امام العرب عدو مشترك؟ اسرائيل تعمل الضعاف 
اجلميع، بل انها تطمع في اكبر من ذلك، ووحدة الصف 

العربي ستحول دون حتقيق اطماعها.
  الوحدة جزء من ديننا، فاملسلمون يجب ان يكونوا 
صفا واحدا، ومثل اجلســـد الواحد، ولوال اهميتها ملا 

اوصانا االسالم بذلك في مواضع كثيرة.
  أليس من العقل واملنطق ان نبدأ جادين في حتقيق 
كل اخلطـــوات العملية لنكون يدا واحدة، ليكون لنا 

شأن في هذا العالم الذي ال يحترم اال االقوياء؟!
 malharß@hotmail.com  

 د.محمد علي الهرفي

 الحج
  والوحدة العربية!

 وجهة نظر

 خالل مواسم السفر في 
األعياد، تستفيق عندنا 
مشكلة اخلطوط اجلوية 
الكويتية، وتبدأ عيوبها 
فـــي التكشـــف، ويظهر 
عجزها عن احتمال هذا 
الضغط الـــذي يأتي به 
موسم السفر.. ثم حني 

ينتهي، تعود «اخلطوط» إلى أجوائها، وكأن شيئا لم 
يكن.. والســـؤال: هل تأجيل خصخصة هذه املؤسسة 
هو ملنحها فرصة إلثبات وجود في موســـم الســـفر، 
لعلها تســـترد ماء وجهها، على حساب أرواح الناس 

ومصائرهم، أم ان األمر إجرائي؟
  هذا الســـؤال استفاق مرة أخرى بعد حادثة طائرة 
اخلطوط اجلوية الكويتية «فيلكا» التي كانت متجهة 
الى دكا عاصمة بنغالديش والتي ُأنقذت قبل أيام بلطف 
إلهي هي وركابها الـ ٢٢٤ من كارثة، هذه الدوامة والتي 
تـــكاد تتحول الى حلقة مفرغة، تتكرر كل عام، ورغم 
اعتراف القائمني على هذه اخلطوط بضعف امكانياتها، 

إال أن الوضع يبقى على ما هو عليه. 
  ومن املقلـــق أن نقرأ قبل أيام عن الكارثة احملتملة 
للطائـــرة التابعة للخطوط الكويتيـــة، وهذه نتيجة 
طبيعية ومتوقعة لتداعيات أزمة هذه اخلطوط ماليا 
وإداريا، والتي وصلت في فترة من فترات هذا العام إلى 
مرحلـــة متقدمة من العجز بلغت حد عدم القدرة على 
دفع رواتب موظفيها البالغة ٦٫٥ ماليني دينار شهريا 
نظـــرا لعدم اعتماد احلســـابات اخلتامية لها منذ عام 
٢٠٠٤، ما أدخلها في دوامة االقتراض من البنوك، وهذا 

ما سيكبدها مصاريف أشد وطأة نتيجة للفوائد!
  وتكبر احلسرة في نفس املواطن، خالل موسم السفر 
وهو يحلق عبر خطوط أخرى فارهة، فيتلمس مستوى 

املتطـــورة، والتقنيات  اخلدمات 
العالية، والرفاهية التي ينعم بها 
على منت طيران ليست له عراقة 
الطيران الكويتي، الذي تأســـس 
أوائل اخلمســـينيات. وكان  في 
حتى فترة قريبة من أهم وأرقى 
العالم،  الطيران في  مؤسســـات 
وليس فقط فـــي املنطقة، ولكن 
اقتناع املؤسســـة بالنجاح القـــدمي جعلها تتكئ على 
أمجادها، بينما راحت مؤسســـات حديثة ومجاورة، 

تسبقها.
  من املؤكد ان اخلطوط الكويتية مرت مبطبات انتكاسية 
كبيرة وخصوصا أثناء الغزو اآلثم، وفقدت خالله ١٥ 
طائرة، ولكن هذا ال يعني مبقاييس االقتصاد الناجح 
نهاية املطاف. خصوصا أن الكويت محطة استراتيجية 
على درجة كبيرة من األهمية، والطيران فيها كان من 
املمكـــن أن يكون عصب احلياة، لو أن هناك تخطيطا 
سليما، فموسم السفر وحده، ميكن له لو أدير بنجاح 
أن يحقق دخال من شـــأنه ان يحقق مركزا ماليا قويا 
للمؤسســـة. وكي ال نبقى في دائرة املاضي، و«البكاء 
على اللنب املســـكوب»، فإن إنقاذ املؤسسة يكمن اآلن 
في اإلسراع بتنفيذ خصخصتها. ألن التأخير في ذلك 
سيعيد اقتصاد هذه املؤسسة إلى دوامة أعمق، قد تغرق 
فيها احلكومة بالديون وتضطر املؤسسة ألن تخفض 

من مستوى خدماتها، أكثر مما هو مخفض اليوم.
  لقد أصبحـــت اخلطوط اجلوية الكويتية، كالطائر 
العجوز الذي لم يعد ينفع معه أن يســـتبدل ريشـــه، 
او أن تزين له قفصه، ولـــم يعد يقوى على الطيران 
كما كان، ولم يعد تغريده يطرب.. وبالتالي فالبد من 

طائر جديد.
 nasser@behbehani.info  

 عندما تعبرنا السنون 
أو قد نكـــون نحن من 
يعبرها نتعرض للعديد 
من الضغوط التي تبعدنا 
قهرا عـــن رغبة قدمية 

وقدمية جدا.
الفـــن  عالـــم    فـــي 
بـــكل أشـــكاله وأنواعه 

واختالفاته مواهب كثيرة تظهر فترة وتختفي فترات، 
قد يكون من اختفـــى أكثر موهبة وأكثر إبداعا، لكنه 

احلظ، ولكنها الظروف.
  اليوم أجد نفسي أقف متفرجة ومتحسرة على فرص 
كثيرة ضاعت مني باختفائي القســـري عن الصحافة 
واإلبداع فيها، خاصة حني أرى من بدأ معي وقد تبوأ 
مكانا عاليا في بالط صاحبة اجلاللة ومن جاء بعدي 

وقد برز وظهر في مجتمعها.
  أن تبدأ متأخرا خير من أال تبدأ، وقد يشجع البعض 
حبي للكتابة والرغبة في االستمرار ولكنها أحاديث 

النفس التي ال تعيد ما فات.
  الفرص إن جاءت دون استغالل منا فيعتبر هذا غباء 
ألنه لن تعود أبدا تلك الفرص.. ففي كل حياتنا نراها 
ونلمسها ونعيشها، الذكي من يستغلها ويستفيد منها 

مدركا جيدا أن ما يذهب ال يعود.
  عالم الصحافة عالم مغر ملن يحبه ويهواه، خاصة 
مع بدايات الفرد منا في فترات مبكرة جدا من حياته، 
تبعده الظروف االجتماعية بقوة عنها لكنها تظل احللم 
الذي ال ميوت ويعيش املرء على أمل العودة إليها من 
جديد، رافضا هذه املـــرة كل القيود التي حتيل بينه 
وبينها باذال أقصى أنواع االستفادة واحلضور، متأمال 
أن يعوض جزءا ممـــا فاته في املاضي، وكذلك احلال 

في دنيـــا األدب فمجاله اجلميل 
يغري بالبقاء فيه واالســـتجمام 

بروعته.
البشر عن  العديد من    تساءل 
تأخري في إصدار كتابي األول، 
خجلت مـــن اإلجابـــة بصراحة 
وقلت: لكنه خرج، وكان تعليق 
الكاتب واألديب الكبير إسماعيل 
فهد إســـماعيل أكثر ما أثر في نفسي، فقد كان ينتظر 

إصداري على مدى السنوات السابقة.
  إن العودة جميلة والرجوع بقوة لصاحبة اجلاللة 
أمر أكثر من رائع ومحاولة االنتشـــار من جديد لعلي 
أعوض شيئا مما فات أمر يعطى لآلخرين األمل في أال 
شيء ميوت أو ينتهي واإلصرار دليل البقاء واحلياة 
وأن محاولـــة اآلخرين احلد من هذا االندفاع والرغبة 

في تكسير املجاديف أمر لم يعد مقبوال.
  اليوم النجاح يثلج الصدر، يعطي إحساسا باحلياة 
والتفاؤل وكل هؤالء القراء الذين يشجعون ويشدون 

على يدي دليل النجاح واحلب.
  العلم ال يقف عند حد العلم، وكما قيل يطلب من املهد 
إلى اللحد، واإلنســـان يجهل متى ميوت وفي أي عمر 
سيموت، وفي فترة دراستنا اجلامعية لم يكن هناك 
قسم لإلعالم في جامعة الكويت مما جعل البعض وأنا 

منهم أن تكون الدراسات العليا في مجال اإلعالم.
  كل ما أردت قوله للقراء األعزاء إنه ال يجب أن يقف 
أي عائق في مجال املوهبة احلقيقية وان اإلنســـان ال 
يقـــف عند حد معني من التعليم وأن األمل موجود ما 
دام اإلنســـان قادرا على حتقيقه واألمل دليل احلياة 

فمن منا ينهي حياته بنفسه؟
 Kalematent@gmail.com  

 هيا علي الفهد

 فرص ضائعة

 كلمات

 د.ناصر بهبهاني

 الطائر العجوز

 نوافذ

 أي حرية وأي ديموقراطية نريد؟

 فهد سالم العازمي

 طرطشة

 عيد أضحى مبارك وســــعيد، وكل عام 
وأنتم بخير أعزائــــي القراء، يكمل اليوم 
حجاج بيت اهللا احلرام مناسكهم في جو 
إمياني جميل، يشــــعر من خالله املسلم 
بعظمة هذا الدين وعلو شأنه. واجلميل 
في هــــذه األجواء أن يتمعن املســــلم في 
مبادئ هذا الدين العظيم التي رســــخها 
في تعاليمه وجعلها خالدة وصاحلة لكل 

زمان ومكان.
  ومن باب النظــــر في واقع احلال جند 
أن الكثير من أبناء املسلمني ممن أعمتهم 
وســــحرتهم الثقافــــة الغربيــــة يتهمون 
اإلسالم بالرجعية والتضييق على احلرية 
الشخصية وأن املرأة في اإلسالم مسلوبة 
الغرب  البعض بحرية  اإلرادة، ويتشدق 
النجاة من  ودميوقراطيته وأنها طــــوق 
غياهب الرجعية اإلسالمية على حد قولهم 

وتفكيرهم.
  والعجيب والغريب أنهم أوقفوا أقــــالمهم 
وأقفلوا آذانهم عن الكثير من األحــــداث 
التــــي وقف الغرب خاللها ندا فــــي وجه 
الدميوقراطية واحلرية ومثال ذلك، عدم 
اعتراف الغرب برمتــــه بحكومة حماس 
التي فــــازت مبعاييرهــــم ومراقبتهم في 
االنتخابات الفلسطينية ألسباب معروفة 
لــــكل من في قلبه نبض ونســــفت وقتها 
املبــــادئ الدميوقراطية العريقة.. واملثال 
الثاني هو منع احلجاب في فرنســــا التي 
تعد املناضلة واملقاتلة الشرسة من أجل 
احلرية، منعت املسلمات من أن يفعلن ما 
يتعبدون هللا به، ومهما وضعوا مبرراتهم 
ملنع احلجاب فاألمر ليس الذي ينشــــده 

متشدقونا.
  ومثال ثالث وأخير هو الرســــوم املسيئة 
خلير البشــــرية حني دافـــــــع مــــن أجل 
إظهارها الغرب أجمع بداعي احلرية، بينما 
عندما يكتب أي شخص عن السامية أو ينكر 
محرقتهم قد يسجن في قوانينهم ومفاهيم 

حريتهم وتضاريس دميوقراطيتهم.
  ال شــــك أن واقع املســــلمني والعرب ال 
يخلو من أخطاء، لكن الغرب هم من يقود 
البشرية ومجتمعاتهم متطورة عنا إال أن 
مبادئهم إما أنها خالصة لهم، وإما أنها ال 
تصلح لنا، كما أنهم يتعاملون مبعاييرهم 
فيما بينهم، لذا أدعوكــــم دعوة الصادق 
أن تتخلقوا مببادئ اإلسالم فهي الباقية 
وهي والصاحلة وال تكونوا كالغراب واهللا 
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