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كان لي صديق يحدثني عن الدين والسياسة وال ينفك 
يكرر علي املوضوع ويبني لي أهميته حتى لفت انتباهي 

إليه وشدني إلى إبداء رأيي فيه ضمن ما أكتبه.
وأعلم متام العلم أنني لســت باألول الذي حتدث في 
هــذا املوضوع املهم، وبطبيعة احلــال لن أكون األخير، 
ولكل رأيه ووجهة نظره، أمــا الدين فهو مجتمع منظم 
من الناس الذين يرتبطــون ببعضهم البعض من خالل 
معتقدات مشتركة، وأما السياسة فهي عالقة بني احلاكم 
واحملكوم، وهي السلطة األعلى في املجتمعات اإلنسانية، 
كما أنها تعبر عن عملية صنع قرارات ملزمة للمجتمع، 
واحلقيقة أنني لم أكن أعلم متام العلم بالعالقة احلقيقية 
بني الدين والسياسة ولكني بحثت في هذا املوضوع حتى 
علمتــه، وأحطت بجوانبه، ومن هنــا أقول إنني أحترم 
املتدين وأحترم السياسي ورمبا اختلفت معهم اختالفا 

ال يفسد للود قضية.
وفي كثير من األحيان تكون عالقة الدين بالسياســة 
عالقة تصالح وأحيانا تكون عالقة يشوبها التوتر، مع العلم 
أن الدين في مفهومنا يزرع القيم واألخالق في نفوسنا، 
ويطهر قلوبنا، ويسير بنا نحو جادة احلق والصواب، وقد 
ذهب البعض إلى القول بأن «الدين هللا والوطن للجميع»، 
وباملصادفة كنت أقرأ رد أحد الشــيوخ على سؤال مهم 
للغاية وهو: هل الدين يخدم السياسة أم السياسة تخدم 
الدين؟ أم ال عالقة لهذا بهذا؟ فكان رد الشيخ: ال فصل بني 
الدين والسياسة والبد أن تكون السياسة نابعة ومشتقة 
ومتوافقة مع الدين، مبعنى أن ديني سياستي وسياستي 

ديني، فالدين والسياسة وجهان لعملة واحدة.
هكذا كان رد الشيخ، إال أن هناك من يخالف هذا الرأي 
ويقول: «ال دين في السياســة وال سياسة في الدين»، 
ويجب الفصل بينهما، وأن لهما شــأنني متباينني، وأن 
الدين أصبح يســتغل من أجل دغدغة مشاعر البسطاء، 
وال نعرف من أين جاء قول: «اإلسالم دين ودولة»، ولكن 
اخلطر احلقيقي يكمن في استغالل الدين لتحقيق مآرب 

سياسية هدفها دنيوي.
وأقول إن اخلطر كل اخلطر بالتطرف في الدين والتطرف 
في السياسة، فالوسطية هي األفضل، ثم إنه ال ميكن لنا 
فصل الدين عن السياسة ولكن اخللط بينهما خطأ فادح، 
خاصة إذا شرعنا العمل السياسي دينيا وقمنا باستقواء 
طرف سياسي معني بالدين ضد أطراف سياسية أخرى 
وهنا نكون وظفنا الدين للسياسة وهو نهج هش ال يدوم 
طويال، وال يســتحب لرجال الدين التدخل بالسياسة أو 
أن يكونــوا مع طرف ضد طرف، حتى ال يفتحوا أبواب 

النقد على أنفسهم.
وكي أكون صادقا مع نفســي ومــع من يقرأ، أقول 
إن السياســة قوامها الدين في حاالت كثيرة ما لم يتخذ 
الدين وسيلة لغاية وان كان كذلك فقد انتهى مفعول الدين 
السياسي والسياســة الدينية ومن األفضل ألهل العلم 
الديني واملشايخ النأي بأنفسهم عن الدخول في دهاليز 

السياسة املظلمة.

كل يوم تلو اآلخر نســمع عن جرائم مختلفة أغلبها 
ألزواج يقتلون زوجاتهم ألســباب ال ترقى ألن تتسبب 
بجرمية، وهذا إن دل على أمر ما فإمنا يدل على أن هناك 
الكثير من األزواج يستمرون في عالقات زوجية فاشلة 
تقودهم بالنهاية لالنفجار وارتكاب جرمية قتل، فيضيع 
فيها مســتقبل األسرة، بالتأكيد سيتم إعدام القاتل وإن 
حكم عليه بحكم مخفف سيأخذ «مؤبدا» والزوجة قد قتلت 
ويتشرد بالتالي األبناء، وهذه اجلرائم ما كان لها أن تكون 
لو قام الزوج املكره على زوجته بتطليقها وتســريحها 

بإحسان عوضا عن قتلها.
فاهللا سبحانه وتعالى سّن الطالق ملاذا؟ ألن اإلسالم أتى 
بالرحمــة لعباده فال يجبرك دينك على أن تعيش مكرها 
مع إنسانه أنت ال تتفق معها وتستمر في خالفات وجدال 
واحلل بيديــك هو أن تطلقها وترتاح وتبحث عن زوجة 

أخرى تفهمك وتسعدك وتتفق معها.
أما قال اهللا تعالى في كتابه الكرمي في ســورة النساء 
(وإن يتفرقــا يغن اهللا كال من ســعته)، وهذا كالم اهللا 
ســبحانه ال تأويل له، فاهللا سبحانه أعلم بعباده، وهناك 
أزواج يتزوجون ثم يكتشف كل منهما أنه ال يصلح لآلخر، 
فالطبــاع مختلفة والزوجة ال حتبه وهو ال يحبها، ولغة 
التواصل والعاطفــة مفقودتان بينهما، إال أنهما يصران 
على االستمرار في هذه العالقة الفاشلة ألجل األطفال أو 

خلوف الرجل من نفقات الطالق.
واحلقيقة أن يعيش األطفال مع أحد والديهما بهدوء 
واستقرار أفضل بكثير من أن يعيشوا مع أبوين والصراخ 
والضرب واملشــاحنات مستمرة بينهما، هذا فضال عن 
أن العيــش مكرها مع زوجة ال حتبها او أن تعيش املرأة 
مكرهة مع زوج ال حتبه سيجعل كليهما حزينا أمام أبنائه 
وينفجر ألتفه األســباب، فيؤثر ذلك بالتالي على نفسية 

أبنائهما أسوأ مما لو تفرقا.
فال توجد زوجة حتب زوجها وتقتله وال يوجد زوج 
يحــب زوجته ويقتلها، غالبا ما يكــون القتل ناجتا عن 
بغــض وتراكمات هما في غنى عنها لو تطلقا وعاش كل 

منهما حياته بنفسه.
فهناك الكثير من األطفال تربوا في غياب أحد والديهم 
إال أنهم تربوا تربية سوية وحسنة ولم ينحرفوا بل على 

العكس أفضل بكثير من أبناء آباؤهم لم ينفصلوا.
فليس دائما الطالق هو الدمار بل يكون بداية حسنة 
ألمر آخر فقد يكون احد الزوجني ال يشــعر باألمان مع 
اآلخر وقد يجده بعد الطالق مع امرأة أخرى أو أن جتد 
املرأة زوجا آخر أفضل بكثير من الرجل الذي طلقت عنه.
فاملهم أن يعيش املرء منا ســعيدا في حياته ومرتاح 
البال وال يستمر في عالقات ســامة جتعله يرتكب في 

النهاية جرمية ال حتمد عقباها.
فعوضا عن أن ينهي الزوج حياة زوجته أو أن تنهي 
الزوجة حياة زوجها عليهــم أن يفكروا بطريقة إميانية 
ويتدبروا قول اهللا سبحانه في كتابه الكرمي حتى يحيوا 

حياة طيبة.
فما جاء اإلســالم إال كي ال يضل املؤمن وال يشقى، 
ومن يتبع تعاليم دينه سيجد في كتاب اهللا وسنة رسوله 

مالذه اآلمن.
فاليوم احلياة أصبحــت بغاية الصعوبة وضغوطات 
احلياة كبيرة وتكاليف املعيشة أصبحت شاقة في جميع 
املجتمعات وعلى الزوجني أن يتقاســما احلياة بحلوها 
ومرهــا ويعني بعضهما البعض علــى هذه احلياة حتى 

تستمر العالقة الزوجية.
والرجل الذي ال يجد في زوجته تلك السند والصدر 
احلنون والعون واألنس له فليطلقها وال يبكي عليها عوضا 
عن أن يضيع حياته فسيعوضه اهللا مبن هي أخير منها 

ولكن ال يصل لقتلها.

لم متر على رسالة قائد الدولة 
صاحب السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد، وسمو ولي عهده األمني 
الشيخ مشعل األحمد، والتي أراحت 
أهل الديرة بكل نسيجهم السكاني، 
أيام إال وبدأت أصوات ترتفع خلف 
ستارة وسائل اإلعالم حتمل نبرات 
فتنة خبيثة، تستهدف خلط أوراق 
أهل احلكمة والتدبير، يطلقها بعض 
من ال يعنيهم أمورهم وطننا الغالي، 
ليس فقط ما بني أبناء الوطن الواحد 
لكنها مع دول وأمصار بينها ترابط 
تاريخي عريق وعميق  وتكاتف 

على مدى قرون وأعوام بعيدة.
الفتنة تستهدف تفجير  هذه 
هذا الترابط وتدمير تواصله لتتربع 
حزمة الفتنة على مفاصلها بغية 
وصول مصاحلها غير احملمودة 
لبلوغ أهداف شيطانية تعبث بأمن 
البالد والعباد! مستخدمة  وأمان 
فارس فتنة العصر بال مدفع وال 
طائرة حربية! بل بأصوات محترفي 
الفتنة التي ال تسكت عن جتديد 
أساليب مخاطبة العقول واآلذان 
بكلمات خبيثة مؤثرة، تريد تخريبا 
وتدميرا للبناء مــن الناس عبر 
الوسواس اخلناس وكبسوالت 

آفة العصر وسمومه!
علــى احلكومــة أن تتدخل 
القتالع جــذور هذه الفتنة ومن 
يقف وراءها ويسعى لبذرها في 
نفوس الشــباب والشياب، ممن 
الشيطانية  اللعبة  تنطلي عليهم 
باملواقع املوجهة للوطن وأهله كما 

سبق طرحه، وشرحه!
«الذيب باجلليب» دوره التربص 
مبثل هــذه املكائد إلكمال عبثه، 
وعنوانه طعن الوطن وزعزعة أمنه 
واستقراره، لكن أهل الكويت خير 
حراس للبيت الكبير بحسن االنتباه 
والتدبير من الناخب والنائب بجديد 
مواصفاته، للكويت الدائمة منكم، 
وفيكم! برعاية خالقهم وتدبيره.

انتهت إجــازة عيد األضحى 
املبارك، أعــاده اهللا على اجلميع 
باخلير والصحة والعافية، هناك 
موظفون في الدولة يســتحقون 
كل الشكر والثناء على تواجدهم 
في مقار أعمالهم خلدمة املواطنني 

واملقيمني خالل إجازة العيد.
الداخلية  البداية مــع وزارة 
التي اســتعرضت خطتها سابقا، 
وطبقتها باالنتشار األمني لتسهل 
على املواطنني تنقلهم منذ صباح 
يوم العيد، حيــث قامت بتوزيع 
دورياتها لتنظيم حركة املرور على 
إلى  املصليات واملساجد، إضافة 
تواجد رجالها امللحوظ على الطرق 
التجارية  إلى املجمعــات  املؤدية 
لتسهل على الناس قضاء أوقاتهم 
في تلك األماكن بكل يسر وسهولة، 
فلكم منا يا قياديي وضباط وأفراد 
الداخلية كل الشكر على هذا العمل 

اجلبار.
ال ننسى كذلك دور العاملني في 
وزارة الصحة، خصوصا األطباء 
والتمريض والفنيني والوظائف 
األخــرى العاملني خــالل العيد، 
والذين سخروا كل إمكاناتهم خلدمة 
املرضى، وكذلك نشكر العاملني في 
أقســام الطوارئ باملستشفيات، 
وطواقــم الطــوارئ الطبية من 
مسعفني وغيرهم لكم منا الشكر 

والتقدير.
كذلك الشكر موصول لرجال 
اإلطفاء الذيــن جندهم مرابطني 
في مقار عملهم في كل مناســبة 
لتلقي البالغات ملكافحة احلرائق، 
ودائما يتواجدون في قلب احلدث 
متحملني التقلبات اجلوية التي لم 
متنعهم عن أداء عملهم املشرف.. 
شكراً من القلب لكل رجل إطفاء 
يعمل في هــذه اإلدارة الكبيرة 

بفعلها.
كذلك نشكر العاملني في طوارئ 
الكهرباء واملاء لتواجدهم على مدار 
الساعة لتقدمي املساعدة في حال 
انقطاع التيار الكهربائي، إضافة إلى 
العاملني في البلدية والطيران املدني 
الكويت  وجميع من عمل خلدمة 
وشعبها خالل إجازة العيد.. بارك 

اهللا فيكم ما قصرمت.

ألكثر من شهر.
وهناك عملية تسمى تركيب صمام، 
وهي خاصة مبرضى السكري، أو ممن 
لديهم جلطات تصيب العني، ويفضل 
في هذه احلالة زراعة صمام في العني 

لتصريف املياه.
وفي العموم فــإن عمليات املياه 
الزرقاء حتتاج إلى متابعة بعد العملية، 
مع أنها ال تستغرق في اجلراحة سوى 
نصف ساعة إلى ساعة كاملة، أما نسبة 
جناحها فهي تعتمد على حالة املريض، 
وتعتمد أيضا على عني املريض، وعلى 
جسم املريض وقابليته لقبول الصمام 
املزروع، وأحيانا يضطر املريض إلجراء 
العملية مرة أخرى عند حدوث تلفيات، 
ونسبة جناح مثل هذه العمليات تصل 
إلى ٩٠٪، ويأخذ املريض شهرا للراحة 
بعدها، وال ميارس أي أعمال عنيفة، 

ويستخدم كورتيزون ملدة طويلة.

على مالك بن دينار متبخترا، فقال 
له مالك: أما علمت انها مشية يكرهها 

اهللا، إال بني الصفني.
فقال املهلب: أما تعرفني؟!

قال مالك: بلى، أولك نطفة مذرة، 
وآخرك جيفة قذرة، وأنت فيما بني 

ذلك حتمل العذرة.
فانكسر املهلب وقال: اآلن عرفتني 

حق املعرفة.
هذا املوقــف درس لكل متكبر 
متغطرس مغرور نرجسي، نسي كالم 
رسولنا الكرمي عليه أفضل الصالة 
والتسليم عندما قال عن ربه: قال اهللا 
عز وجل: «الكبرياء ردائي، والعظمة 
إزاري، فمن نازعني واحدا منهما، 

قذفته في النار».
الشــاعر خليفة  املرحوم  يقول 

العبداهللا:
الكبر هللا يا اللي ماشي الكبر هللا
شحقه ما تسلم علينا والسالم هللا

الدرة للغاز إلنتاج مليار قدم مكعبة 
قياسية يوميا و٨٤ ألف برميل من 

املكثفات يوميا.
املتحدث باســم  تصريحــات 
اخلارجية اإليرانية ســعيد خطيب 
زادة، أن «طهران حتتفظ لنفســها 
بحق االستثمار من احلقل املشترك» 
هو استمرار لنهجها املعتاد في خلق 

األزمات باملنطقة.
ادعاءات إيران بأنها تشارك في 
احلقل ويجب أن تكون طرفا في أي 
إجراء لتشغيله أو تطويره، تخالف 
القانــون الدولــي واتفاقيات األمم 
املتحــدة وقانون البحار الذي نص 
على احتساب أثر اجلزر في ترسيم 
احلدود البحرية، وبتحديد أثر جزيرة 
فيلكا في رســم اخلط احلدودي ال 
يكون إليران أي حصة في احلقل، 
حيث تصر على احتساب األثر من 
اليابســة، مبا ال يتفق مع القانون 

الدولي لترسيم احلدود البحرية.

تفهم وستصدق أكاذيبهم ومبرراتهم 
التافهة وال يعلمون أنك كاشــفهم 
وعرفت انهم بســهولة خانوا ثقتك 
املنافق،  واستغلوا شفافيتك، فمن 
يا  الدنيء، اخلسيس اآلن  اخلبيث، 
سادة؟! فســبحان من غير مبدأكم 
ونظرتكم فجأه جتاههم يا من كنتم 
حتذرون الغير منهم ونســيتم أن 
حتذروا أنفسكم!؟ وسبحان من يسمع 
يا أصحاب  مديحكم اخلادع عنهم، 
األلف وجه، فيا أسفي من أشخاص 

يجعلونك ال تثق حتى بظلك.
وتذكروا أن اهللا ما جمعكم معهم إال 
ألنكم ال تقلون عنهم شيئا! اما نحن 
فسنظل كما نحن تاركني النفاق لكم، 
ولن تغرينا مغرياتهم التي بسهولة 
أغرتكم وال حتى جمال كلماتهم، فمن 
ينافق الناس ال يعرف شيئا عن الدين 

وال عن األخالق.
فاملنافق أشــبه باألفعى التي لن 
تتوقع لدغتها، فعن رسول اهللا ژ 
قال: «آية املنافق ثالث: إذا حدث كذب، 
وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان» 
ولعل ذلك يبني لنا ما أبشع املنافقني 
وما أقبحهم، املنافق شخص ساقط، 
صغير، خاضع، خنوع، يظهر الود 
للناس وهو في داخله ال يحمل لهم 

إال السوء والكره.
ال تبح، وال تثق مبن ال يستحق، 
كي ال تندم ندما يفوق شعر رأسك.

مرضى ال يلتزمون بالقطرات، وفي 
هذه احلــاالت يلجأ الطبيب إلجراء 
عملية جراحية لتصريف املياه الزرقاء، 
وهي أنواع منها شق قناة تصريفية، 
ويســتخدم املريض بعدها قطرات 
وأدوية لزيادة فرص الشفاء وجناح 
العملية، وقد يستمر على هذه األدوية 

إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك 
شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط.

٭ الذي يتــزوج املرأة اجلميلة من 
أجل جمالها، كمن يشتري بيتا من 

أجل طالئه!
٭ قالوا: يُختبر الذهب بالنار، وتختبر 
املرأة بالذهب، ويختبر الرجل باملرأة.

٭ مــر القائد املهلب بن أبي صفرة 

وحدهما حقوقا خالصة في استغالل 
واستثمار هذا احلقل وفق االتفاقيات 
املبرمة بني الدولتني»، وأن صاحبتي 
احلقل في هذا الكنز الغازي الكويت 
والسعودية وميكن إجراء مفاوضات 
مع اإليرانيني لترسيم حدود اجلرف 

القاري بني الدول الثالث.
وفي ٢١ اجلاري، وّقعت السعودية 
والكويت اتفاقية تعاون لتطوير حقل 

لتكشف لك األيام كذب كالمهم وأن 
العكس صحيح، ومــا خفي أعظم 
بكثيــر، لتصعق انــت بالتالي من 
الذي تغيــر فجأه لتراهم  حديثهم 
ميجدون بهــم وبأخالقهم ويثنون 
حتى على تصرفاتهم وميتدحونهم 
بكل صغيرة وكبيرة أمامك، وكاملالئكة 
اصبحوا بالنسبة لهم، وكأنهم تناسوا 
كالمهم منذ فترات عنهم وعن دناءتهم 
وحتذيراتهم لــك منهم، كون اغلب 
عالقات أولئك األشخاص ذات مغزى 
خبيث، يسعون للوصول إليها لغاية 

ما بأنفسهم!
ليتضح لك أن أولئك الناصحني 
لك أسوأ بكثير منهم! ولكن األدهى 
واألمر من ذلك أن تصبح انت احملتوى 
املهم الذي على هذا الترابط واحلب 
اجلم جمعهم، يعتقدونك ال تعي وال 

تلفا في العصب البصري.
وفي الوقت احلالي توافرت األدوية 
التي تعالج هذا املرض، فهناك ٨ أنواع 
من القطرات تعاجله، وهناك مرضى 
ال يستجيبون لهذه القطرات، وهناك 
مرضــى آخرون تســبب لهم هذه 
القطرات حساسية، بجانب أن هناك 

وقدمت لهــا من مال وذهب وأملاس 
وهدايا وســفرات ومطاعم.. تنساه 
زوجتك في حلظة غضب، في حالة 
عــدم تلبية طلبها بتســجيل بيتك 

باسمـــها مثــال!
صدق رسولنا الكرمي ژ عندما 
قال عن النساء إنهن يكفرن العشير 
(الزوج)، ويكفرن اإلحسان، لو أحسنت 

مــا كان لها أن متر مــرور الكرام 
واســتوجبت أن يتم الــرد عليها 
من وزير خارجيتنا الديبلوماســي 
احملنك والقدير الشيخ د.أحمد ناصر 
احملمد الصباح وبــكالم من ذهب 
وذلك بالتأكيــد الواضح والصريح 
أن «إيــران ليســت طرفا في حقل 
الدرة فهو حقل كويتي- ســعودي 
خالص»، وأن «للكويت والسعودية 

ما من شرهم، وكانوا وبكل ازدراء 
يتكلمون عنهم وينصحونك بازدياد 
بعدم تقربك منهم، مهما قالوا أو فعلوا، 
كونهم اعتادوا أولئك األشخاص فقط 
ان يحيكوا املكائد واحليل وال فائدة 
منهم، أشخاص متقلبون منافقون 
خبيثون وال يتمنون اخلير ألحد ولن 
يغيرهم الزمن ابدا، مهما فعلت ألجلهم 
وإلرضائهم، أشخاص غير متصاحلني 
مع انفسهم، مرضى ناقصون ال عزيز 
لهم! وكما يقولون لك على قول املثل 
الشعبي الكويتي (عمر ذيل الچلب- 

أجلكم اهللا- ما ينعدل)!
ويحاولــون إقناعك ويوهمونك 
بأن عالقتهم بأولئك السيئني املبتذلني 
الذين ال يعرفون شيئا سوى الشر 
واحلقد واملشاكل التي ال نهاية لها، 
ال تتعدى حــدود املجامالت فقط، 

أعزائي القراء، كل عام وأنتم بخير 
مبناسبة عيد األضحى املبارك أعاده 
اهللا عليكــم، وعلى األمتــني العربية 
واإلسالمية باخلير واليمن والبركات. 
مما ال شك فيه أن التطور العلمي 
والطبي والتقنــي أصبحت نتائجه 
ملموســة في حياتنا، فعمليات العني 
اجلراحيــة التي جترى فــي زماننا 
أصبحت أكثر أمنا بسبب هذه التقنيات 
احلديثة واملتطورة التي ســهلت إلى 
حد كبير األســاليب اجلراحية، ولن 
يتوقف العلم حلظة واحدة عن خدمة 
البشرية في كل املجاالت بل سيستمر 

بإذن اهللا تعالى.
نتحدث اليوم عزيزي القارئ عن 
واحدة من العمليات اجلراحية للعني 
وهي عملية املياه الزرقاء، وتختلف هذه 
العملية عن «املياه البيضاء»، فالزرقاء 
تنتج عن ارتفاع ضغط العني مما يسبب 

في يوم اجلمعة ٩ من ذي احلجة 
١٤٤٣هـ املوافق ٢٠٢٢/٧/٨ كتبت في 
جريدتي املفضلة «األنباء» اجلزء األول 
من مقالة كلمات للحياة، واليوم إن 
شاء اهللا تعالى أستكمل معكم اجلزء 

الثاني.
السالمة من الناس

سأل اإلمام أحمد بن حنبل احلكيم 
حامت األصم: كيف السبيل إلى السالمة 

من الناس؟
فأجاب حامت: تعطيهم من مالك، وال 
تأخذ من مالهم، وتقضي مصاحلهم، 
وال تكلفهــم بقضــاء مصاحلــك، 

ويؤذونك وال تؤذهم.
فقال أحمد بن حنبل: إنها صعبة 

يا حامت!
فأجاب حامت: وليتك تسلم.

رضا النــاس غاية ال تدرك، خذ 
على سبيل املثال زوجتك الغالية أم 
عيالك رفيقة دربك، مهما سويت لها، 

املاضي، مت توقيع  خالل مارس 
اتفاق ثنائي مع الشقيقة اململكة العربية 
السعودية لتطوير حقل الدرة الغازي 
املشترك بني البلدين في مياه اخلليج 
العربي، والذي من املتوقع، بحسب 
الدراسات التقديرية، أن ينتج مليار 
قدم مكعبة قياسية من الغاز الطبيعي 
يوميا، و٨٤ ألف برميل من املكثفات 
يوميا، وتقدر كميات الغاز التي ميكن 
اســتخراجها إجماال من هذا احلقل 
الواعد بنحو ٢٢٠ مليار متر مكعب، 

أو ٧ تريليونات قدم مكعبة.
ما إن جــرى توقيع هذا االتفاق 
التاريخي، حتى زعمت إيران بالباطل 
أحقيتها فــي هذا احلقــل الثنائي 
املشترك، بل زادت وعبر مسؤولني 
بأنها ستبدأ عمليات حفر  إيرانيني 
بئــر التنقيب في احلقل من طرفها 
قريبا، بعد قيامها باملســح الزلزالي 

في منطقة التنقيب.
التصريحــات واالدعاءات  هذه 

عجبــاً لبعض مــن وثقت بهم 
وأحببتهم وفي مكان القلب وضعتهم، 
عجبــا منهم! أشــخاص تفاجأ بني 
ليلة وضحاها بأنهم جازوك بالكذب 
كذبا وبالنفــاق نفاقــا وبالبهتان 
بهتانــا، وباللف والدوران أصبحوا 
يرقصــون على جراحك دون أدنى 
احترام ملشاعرك، فصاروا هم مع من 
كسروك وحطموك والزمن ندا لك، 
وهــم يعلمون علم اليقني ما حتمله 
من نقاء وصفاء جتاههم ولن تفكر 
في يوم من األيــام بأن تخذلهم او 
تتالعب مبشاعرهم وتكذب عليهم كما 
كذبوا هم عليك ونافقوك! فبالرغم من 
أنهم رأوا بأم أعينهم معاناتك كيف 
تعايشت بصعوبة معها، والحظوا ذلك 
الضرر اجلسيم واجلرح العظيم الذي 
هدم حياتك وحطم قلبك ومشاعرك 
وأفقدك الثقة حتى بنفسك وممن؟!

من أقرب األقربــني لك، وكانوا 
يدعون خوفهم عليــك ويحاولون 
جاهديــن أن يثبتــوا لك حرصهم 
واهتمامهم بك، ذلك احلرص واالهتمام 
املغلــف بالزيف واملكــر والذي لم 
تكتشفه انت من شدة نقائك معهم 
إال متأخرا، بأنهم اصبحوا «ســمن 
على عســل» مع أولئك األشخاص 
الذين كانــوا يحذرونك كل احلذر 
منهم، وكانوا يعيــدون ويزيدون 
عليك بأن حتى هم لم يسلموا يوما 

كلمات ال تنسى

الدين 
والسياسة

مشعل السعيد

عوضًا عن أن تقتلها.. طلقها!
عزه الغامدي

حديث اجلمعة

كلمات للحياة 
(٢)

محمد العويصي

وجهة نظر

الشيخ أحمد الناصر..
كالم من ذهب

aljalahmahq٨@hotmail.comمحمد اجلالهمة

في سياق احلياة

عجبًا
لأللف وجه! 

فاطمة املزيعل

رأي طبي

إضاءات طبية 
في صحة 

العيون «١١»
د.يوسف الظفيري - استشاري طب وجراحة العيون


