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ذعار الرشيدي

»داعش« سر النشأة.. 
واألهداف

من واقع قراءة كل 
التحليالت السياسية 

املعتدلة غير املصطفة 
او املؤدجلة، فإن الواقع 

الذي بني أيدينا يقول ان 
»داعش« مجرد حركة 

»مرحلية« ستؤدي غرضا 
ما في تغيير موازين 

القوى في املنطقة لهدف 
أبعد مما هو منظور اليوم.

أوال »داعش« ال ميكن 
القول إنها حركة مجهولة 

النشأة أو ظهرت فجأة 
كما يذهب الى ذلك بعض 
احملللني، إذ إن »داعش« 

ولدت بعد العام 2003 
باسم آخر وتكتالت أخرى 

وكانت نشأتها األولى 
من حتت عباءة القاعدة، 
وظهرت بقوة وبأسماء 
مختلفة بني عامي 2003 

و2007 األعوام األكثر 
دموية في العراق، وكانت 

تأخذ شكل املقاومة 
اإلسالمية احملتل األميركي 

عدوها األول كما تعلن 
في كثير من عملياتها 

االنتحارية ضده، ما بعد 
العام 2007 خفت جنم 
دولة العراق اإلسالمية 

وعادت مجاميعها خاليا 
نائمة بعد أن مت جتفيف 

مصادر متويلها.
بعد العام 2011 ومع 

انطالق الثورة السورية 
التي حتولت الحقا إلى 

صراع مسلح بني طرفني 
ثم حتولت الى صراعات 

مسلحة بني أربعة أطراف 
بدأت حركة داعش تظهر 

وبقوة كالعب رئيسي 
في الصراع املسلح 

في سورية، والسبب 
أن التبرعات من دول 

اخلليج كانت تصب في 
ثالثة مشارب، األول 

اجليش احلر والذي أخذ 
وعودا مبئات املاليني 
ولم يصله منها شيء 

باعتراف رياض األسعد 
وبقي اجليش احلر مجرد 

وجه في الصراع دون 
متويل مالي، فلم يحصل 

اال على دعم سياسي 
فقط ودعم إعالمي ولكن 
دون دعم مالي ميكن أن 
يؤهله ألن يكمل الطريق 

نحو أهدافه، ظهرت 
بعده »النصرة« الوكيل 

الوحيد واحلصري لتنظيم 
القاعدة بحمله شعار 

محاربة الشيعة وإعالء 
راية التوحيد، لتأتي 

داعش صاحبة النصيب 
األكبر في التبرعات 

املالية الفردية القادمة من 
اخلليج، لتصبح وبفضل 

كل تلك التبرعات أغنى 
تنظيم مسلح غير نظامي 

في العالم، برأس مال 
متوقع يفوق امللياري 

دوالر أميركي حتى إن 
»اإلندبندت« كتبت: »لقد 

وصلت داعش إلى حد 
االكتفاء املالي وأصبحت 

متول نفسها بنفسها 
بفضل الثروة التي 

متتلكها لتصبح أغنى 
تنظيم إرهابي في العالم«.

 >>>
توضيح والواضح: بالطبع هنا، 
البد أن نكون على يقني 

أن داعش ومهما حبك 
حولها من أساطير عن 

نشأتها وتبعيتها وأهدافها 
هي مجرد حركة مرحلية 
لتأدية غرض وتنتهي كما 

بدأت. 

mqarawi@hotmail.com

@ebtisam_aloun
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د.مطلق راشد القراوي

ابتسام محمد العون

يا زين الكويت أيام زمان.. ويا زين 
عادات أهلها، كانت الفرجان كأنها بيت 
واحد.. أهل شرق يعرفون أهل جبلة، 
والوسط وأهل املرقاب ربع وجماعة، 

يجتمعون في األفراح واألتراح، السنة 
والشيعة احلضر والبدو الشيوخ 

وعامة الشعب ما تفرقهم عن بعض.. 
متعاونني ومتكاتفني شعارهم قول 

املصطفى ژ: »املسلم للمسلم 
كالبنيان يشد بعضه بعضا« وتربطهم 
محبة الكويت وكل من عاش فيها.. ما 
في أحد يقول »انا ما كاري« والما لي 
شغل أو نفسي نفسي، وال يطبقون 
املثل القائل: »طقة براس غيري كأنها 

بالطوفة« لو تضيع بالليل تلقى من 
يأويك، ولو جتوع بالنهار البيوت 

مشرعة واخلير وافر.
يذكر لي أحد الزمالء قصة حدثت 

له: قبل عدة سنوات وقع لي حادث 
تصادم، حيث صدمت سيارة امرأة، 

وإذا الصدمة بسيطة قلت لها: شوفي 
كم تكلف وأنا أدفع لك املبلغ، رفضت 

وأصرت على الذهاب للمخفر.. وملا 
قام احملقق بإجراء فتح احملضر 

وإعطائها لتوقيعه، وقفت برهة واعادت 
احملضر دون توقيع وقالت: أنا متنازلة 

عن القضية وسوف أصلح سيارتي 
وخرجت، حلقتها ألشكرها فقالت: 

أنت فالن ابن فالن قلت: نعم، قالت: 
ألم تعرفني؟ قلت: ال قالت: أنا خالتك 

فتذكرت أن جدي كان متزوجا من 
امرأة غير كويتية وإلى اآلن لم نعرف 

خوالنا وخاالتنا.. اللحمة الوطنية 
مشروع عظيم ومطلوب ال يقوم على 
محاضرات وال كتب وال توصيات، إنه 
مشروع عظيم يحتاج إدارة حكومية 

وإرادة شعبية لتمكني هذا املفهوم 
في قلوب الشعب وعلى سلوكياتهم، 

فالبد أن يعرف الشعب معنى املواطنة 
احلقيقية والبعيدة عن كل احملددات 

العرقية واملذهبية والقبلية واملستويات 
املعيشة دون إنكارها والتملص منها.. 

ثم إحياء مظاهر املواطنة عبر كل 
الوسائل املتاحة إعالمية أو تعليمية أو 
دينية أو وطنية وغيرها ليكون ديدن 

الناس حب الوطن ومواطنيه.
كما أننا ال ننسى تقاليد وأعراف آبائنا 

وأجدادنا الطيبة نحييها ونرددها 
وجنتمع عليها.

هكذا نقيم أركان اللحمة الوطنية 
بعيدا عن املعترك السياسي والوالءات 
اخلادعة واملصالح الشخصية فنكون 

حمى الكويت الشامخ وسواعدها 
القوية وأبناءها األوفياء.

املتأمل ألوضاع األسر وتعامالت األبناء 
وشخصياتهم يتساءل هل باتت التربية 

في العصر احلالي تربية أم ترضية؟ 
فأحوال الساحة التربوية وسلوك األبناء 

وسلبية املربني وتخليهم عن أدوارهم 
الرئيسية في العملية التربوية يؤكد أن 

التربية لألسف باتت ترضية ال تربية!
السؤال الذي يطرح نفسه: هل 

اقتصرت التربية على اقتناء اجلواالت 
ودخول دور السينما وتناول الوجبات 

السريعة والتجول في املجمعات 
التجارية؟! وهل انحصرت في قضاء 

معظم األوقات مع السائقني واخلادمات 
والسفر بني البلدان واجللوس لفترات 

طويلة أمام الشاشات؟! 
ملاذا تخلينا عن أدوارنا كآباء وأمهات 

وقدمنا أبناءنا على طبق من ذهب 
لالنحراف وتركناهم لقمة سائغة 

في أفواه العوملة والتغريب والتحلل 
األخالقي والتدفق الثقافي؟ من الذي 

اختزل التربية في املأكل واملشرب 
واحلاجات املادية لألبناء؟ أنا أعتقد أن 

التربية ما هي إال منظومة متجانسة من 
احلزم واحلب وهي حتتاج إلى احتراف 

أساليب ومهارات تربوية مهمة في 
تنشئة الناشئة، ودميومة عمل ومتابعة.

ومن املؤلم أن نرى في بعض الدول 
من إذا اشترى حصانا أو كلبا اشترى 

معه كتابا يقرأ عن كيفية إطعامه 
وتنظيفه وأساليب التعامل معه.

وفي املقابل نرى كثيرا من اآلباء الذين 
أجنب الواحد منهم أربعة أو ثمانية من 
الولد دون أن يفقه شيئا من أبجديات 
التربية أو يحضر يوما محاضرة عن 

التربية أو يقرأ كتابا يساعده على 
األبوة الفاعلة واإليجابية.

وعلينا أن نضع في اعتبارنا حقيقة 
تطور األجيال وتغيرها من جيل 

إلى جيل فمقولة علي بن أبي طالب 
ÿ والتي يقول فيها: »ربوا أبناءكم 
لزمانهم، فإنهم قد خلقوا لزمان غير 
زمانكم« جتسد هذا املعنى وتؤكد أن 
ما هو صالح للسلف ليس بالضرورة 

هو صالح للخلف.

والتربية مهمة جليلة حتتاج إلى صبر 
فال نستعجل النتائج وال تصيبنا 

خيبة أمل إذا رأينا بعض االنتكاسات 
في سلوك من نربيهم فذلك شيء 

طبيعي.
ومن أهم معاول الهدم في التربية 

القسوة على األطفال ونقدهم املستمر 
ومقارنتهم مبن هم أفضل منهم 

حاال، واملعول الرابع هو التدليل الزائد 
لألبناء فقد أثبتت الدراسات في أحد 

سجون األحداث أن أسباب جرائم 
األحداث لم تخرج عن سببني إما 

التدليل الزائد أو القسوة الزائدة، ومن 
أهم استراتيجيات التربية استراتيجية 

القدوة احلسنة في زمن شحت فيه 
القدوات وضاعت فيه الهامات وبات 
املهرجون والفاسدون هم القدوات 

التي يستقي منها أبناؤنا السلوكيات 
واألخالق.

لكن تظل التربية سيمفونية حياة 
جميلة فاز فيها من عزف على أوتار 

الثقة والتقدير واحلب واالحتواء.

اللحمة الوطنية.. 
الواجب املنسي

تربية أم ترضية؟

وقفات

نظرة ثاقبة

يفتخر الدواعش واملتعاطفون معهم بأن العالم 
يستنفر بجميع قواه خوفا منهم واملؤسف أن مثل 
هذا املنطق املتخلف مير ويفوت على بعض السذج 
وقد يكون سببا ليتعاطفوا معهم بل وليدخلوا في 

تنظيمهم املتخلف.
واحلقيقة ان الفكر واملمارسات الداعشية متثل 
حتديا عظيما لإلنسانية ومبادئ وقيم الديانات 

السماوية وعلى وجه اخلصوص الشريعة اإلسالمية 
السمحة التي يتمسحون بها وهم يسيئون لها اكبر 

واعظم إساءة، فرسولنا الكرمي ژ عندما شاهد 
احدهم يسن السكني أمام الدابة ليذبحها صرخ في 
وجهه ووبخه »أتريد أن تذبحها مرتني« أي يرعبها 

بسن السكني وبعدها بذبحها، فنهى ژ عن هذا 
الفعل كما نهى عن ذبح الدابة أمام دابة أخرى، 

والدواعش يذبحون اإلنسان ويصورونه ليشاهد 
جرمية الذبح أهله وذووه والعالم؟ وبعدها يقولون 

إسالم وال حول وال قوة إال باهلل.
هذه املمارسات الشنيعة جعلت العالم يتداعى فزعا 

من متدد وتعملق هذه الظاهرة الوحشية لوقفها 
وتخليص العالم من جرائمها الوحشية.. بالضبط 

كما هو حال ڤيروس ايبوال الفتاك وهو مرض 
خطير انتشر في ثالث دول أفريقية وقتل خالل 

شهر اكثر من 2500 إنسان فتداعى العالم ليتصدى 
لهذا املرض ملنع انتشاره، فاستنفرت املعامل الطبية 

إلنتاج األمصال العالجية القاتلة لهذا الڤيروس 
اخلطير.

إذن عندما يستشعر العالم خطرا يتهدد اإلنسانية 
فمن الطبيعي أن يتداعى العالم ويتعاون ليتصدى 
للخطر الداهم.. وكما فعل العالم جتاه داعش التي 

تذبح اإلنسان وتفجر املفخخات باجلموع البشرية 
وتقتل األطفال والنساء والكهول دون متييز 

وتستعبد البشر.. تداعى ايضا ملواجهة ڤيروس 
ايبوال القاتل، وعليه ال يجوز وال يحق للدواعش أن 

يجعلوا من احتاد العالم ملواجهة جرائمهم مصدر 
فخر، بل إن حالهم هو حال الڤيروس ايبوال وإن 

كان كائنا خلقه العزيز القدير فإن الدواعش أيضا 
صناعته جل وعال إال أنه سبحانه دعا اإلنسان 

وخصوصا املسلم للتصدي لهذه الكائنات وتخليص 
البشرية منهم ومن شرورهم.. فهل من مدكر؟

التجاوب السريع يستحق الشكر اجلزيل وهذا ما 
سأتطرق له في زاويتي، حيث إنه قبل يومني قمت 
بالتسوق في أحد األسواق املركزية في محافظتي 

وخالل التبضع شاهدت منظرا مقززا ألحد العمالة 
داخل السوق عمله مرتبط ارتباطا مباشرا بالتعامل 

مع الطعام املقدم للزبائن، والذين أجزم بأنهم لم 
يشاهدوا ما شاهدته من العامل، حيث يفتقر إلى 
الشروط الصحية ولديه مشاكل صحية في يديه 

واضحة للعيان، كما أنه ميارس عمله بكل أريحية، 
لذلك ومن باب كل مواطن خفير وحسي الصحافي 

فإن الوضع جعلني في حالة عدم استقرار ووضعت 
صحة الناس في أولوياتي فاتصلت مباشرة على 

جهاز الطوارئ التابع لبلدية اجلهراء ولكن ال حياة 
ملن تنادي، وبعد دقائق اتصلت على مدير فرع 

البلدية عبر املوبايل وأيضا ال مجيب وقمت بإرسال 
واتساب إلى هذا املدير، ولكن لألسف كان غير 

مبال، ال على اتصاالت أو رسائل، وال أعلم ما هو 
دوره إذا كان جهازه الرقابي ودورهم مفقود عمله 
في هذه احملافظة والذي من املفترض انه موجود 

ومكلف في هذا املكان بخدمة املنطقة وليس من اجل 
الوجاهة باملنصب. حقيقة لم أتوان عن االتصاالت 

وأخيرا قمت باالتصال املباشر بوزير البلدية ووزير 
املواصالت م.عيسى الكندري الذي أجاب مشكورا 

على االتصال فورا، وبناء على املعلومات التي زودته 
بها وجه األمر إلى جهاز الرقابة والتفتيش الذي 

يرأسه نائب املدير العام م.عبدالكرمي الزيد والذين 
خرجوا مشكورين للمكان ورصدوا العديد من 

املخالفات.
هذا اإلجراء الذي قام به الوزير يستحق منا اإلشادة 

وال جنده في معظم الوزراء الذين وجدوا في 
مناصبهم خدمة للوطن واملواطن.

فكم نحن بحاجه إلى أمثال هذا الوزير الذي رغم كل 
مشاغله والتحضير ملؤمتر بلديات مجلس التعاون 

اخلليجي إال أنه تابع املوضوع بنفسه حلرصه على 
صحة الناس!

لذلك أمتنى من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
جابر املبارك ان يركز على اختيار هذه النوعية من 
الوزراء، ألن املواطنني بحاجة إلى وزراء يتجاوبون 

مع همومهم أمثال عيسى الكندري، فهنيئا لكم 
بوجود مثل هذا الرجل في مقاعد الوزراء الذين 

نفتقد تفاعل البعض منهم رغم املطالبات الكثيرة 
بتردي األوضاع في وزاراتهم.

هناك اقتراح أقدمه إلى معالي الوزير بإجراء حركة 
تدوير بني املفتشني في احملافظات حتى نقضي على 

هذا التسيب والواسطة ما ساهم في كسر القانون 
وعدم احترامه.

وأخيرا ألف شكر يا أبو عبداهلل نيابة عن أهالي 
محافظة اجلهراء على اهتمامك وكثّر اهلل من أمثالك 

الذين نفتخر بهم.

baselaljaser@hotmail.com 
@baselaljaser

khaled-news@hotmail.com

باسل الجاسر

خالد العرافة

إيبوال وداعش 
استنفرا العالم..

عيسى الكندري.. 
من اجلهراء لك 

ألف شكر

رؤى كويتية

إطاللة

almesfer@hotmail.com
عبداهلل المسفر العدواني 

يوافق الثالثاء املقبل اليوم الوطني 
للمملكة العربية السعودية حيث 

إنه وفي مثل ذلك اليوم املوافق 23 
سبتمبر من العام 1932 توحدت 
اململكة التي أسسها امللك الراحل 

عبدالعزيز آل سعود في العام 1927.. 
وال شك أن يوم توحيد اململكة أو يوم 

عيدها الوطني هو يوم عزيز على 
قلوب كل العرب واملسلمني فهو اليوم 

الذي بدأنا نلمس فيه استقرارا في 
أهم منطقة دينية إسالمية وهو اليوم 

الذي ولدت فيه قوة عربية يحسب لها 
العالم ألف حساب.

امللك عبدالعزيز ومن خلفه ملوك 
اململكة استطاعوا احلفاظ على وحدة 

اململكة املترامية األطراف، والبالغ 
مساحتها أكثر من مليوني كيلو 

متر مربع يسكنها ما يقرب من 30 
مليون إنسان من متعددي الثقافات 

ومختلفي العادات والتقاليد التي 
تختلف بني قبيلة وأخرى في اململكة؛ 

بل إن الفروق القبلية هذه أخذت 
في التالشي وانصهر املواطنون في 

بعضهم حتت راية الوطن األم.
ومبرور الوقت وثبات االستقرار 
والوحدة اكتسبت اململكة مكانتها 

املستحقة بني دول العالم كدولة لها 
كيان قوي وحكم رشيد استطاع 

عبور األزمات وتخطي احملن 
والشدائد في أحلك املواقف وأصعبها 

بل إن التنمية لم تتوقف على مر 
السنني وحتى قبل ظهور النفط الذي 
غير الكثير الكثير في كل مجال في 

اململكة كما كل دول العالم النفطية مبا 
فيها دول اخلليج.

وبفضل اهلل أصبحت اململكة العربية 
السعودية أكبر مصدر للنفط في 

العالم بحوالي 10 ماليني برميل يومياً 
ورغم ذلك تبذل الكثير من اجلهد 
لتقليل االعتماد على النفط الذي 

ميثل نحو 90% من الدخل القومي 
لها.

احتفال اململكة هذا العام مختلف في 
ظل تهديدات إرهاب داعش وفي ظل 
األوضاع غير املستقرة في املنطقة، 

لكن ما يطمئن العرب واملسلمني على 
اململكة تلك القيادة احلكيمة للملك 
عبداهلل بن عبدالعزيز، كبير العرب 

الذي يقرأ املستقبل بشكل جيد 
ويتوقع السيناريوهات القادمة ويعمل 
ومن معه من املخلصني على استتباب 

األمن والسالم في املنطقة العربية.

وال يستطيع إنسان أن ينكر أن 
اململكة شهدت في عهد امللك عبداهلل 

الكثير من االنفتاح على العالم 
والكثير من التنمية في مشروعات 
عمالقة ورصف للطرق وحتسني 

اخلدمات والبنية التحتية وعلى صعيد 
اخلارج يزداد يوما بعد آخر ثقل 

اململكة كالعب رئيسي في منطقة 
الشرق األوسط والعالم ليس من 

منطلق فقط أنها تاسع أكبر اقتصاد 
في العالم ولكن من خالل سياستها 

اخلارجية املتزنة الواعية التي صدت 
الكثير من الضربات املوجهة إلسالمنا 

وعروبتنا.. فاستحقت بجدارة أن 
تكون مملكة احلب والتضحيات من 

أجل اإلسالم والعروبة.
حفظ اهلل اململكة من كل سوء وكل 

عام وشعبها ومليكها بألف خير وأدام 
اهلل عليكم نعمة األمن واالستقرار 

والتنمية والنهضة، فاململكة املالصقة 
حلدود بلدنا الكويت تسكن قلوبنا 

وتتربع على عروشها وحبها ال 
يضاهيه حب بلد آخر فهي أرض 

األماكن املقدسة وأرض العزة والكرامة 
العربية التي ندعو اهلل أن تظل هكذا 

إلى أبد اآلبدين. 

مملكة احلب 
والتضحيات..

دلو صباحي


