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في العام 1936 قام بكر صدقي بأول 
انقالب عسكري عربي في بغداد، وبدأ منذ 

اللحظة األولى بعمليات قمع واغتياالت 
ضد خصومه السياسيني، وفي العام 1949 

قام حسني الزعيم بانقالبه العسكري 
ضد الشرعية في دمشق رافعا قميص 

القضية الفلسطينية ومزورا رغبات األمة 
عبر االنتخابات معروفة النتائج سلفا، 
حتى إنه حصل على 103% من أصوات 

الناخبني وبعده تواضع االنقالبيون وبدأوا 
يكتفون بنسبة 99.99% من األصوات عدا 

االنتخابات األخيرة لصدام حيث حصل 
على 100% من أصوات الناخبني.. األحياء 

منهم واألموات!
>>>

وبعد أن أدت األنظمة العسكرية التي 

حكمت بعض دولنا العربية ما يقارب 4 
عقود دورها وهدمت وخربت كل شيء 

جميل فال تعليم وال تنمية وال صحة وال 
اقتصاد، بل قمع وقتل ومقابر جماعية 

وهزائم عسكرية مخجلة، أُسود على 
شعوبها ونعام عند لقاء األعداء، أبت 

تلك األنظمة االنقالبية أن تودع دون أن 
تدمر ما بقي في أوطانها من عمران، لذا 

قامت بشكل مباشر أو تسببت بشكل 
غير مباشر في خلق امليليشيات الطائفية 
املسلحة الكفيلة بإشعال احلروب األهلية 

مع شركاء األوطان والتي جتعل بعض 
السذج يترحمون على حكم الطغاة 
السابقني املتسببني في كل ما جرى 

بعدهم!
>>>

إن ما نراه من حتالف امليليشيات املسلحة 
املدمرة في العراق وسورية واليمن وليبيا 
مع أنظمة الطغاة االنقالبيني السابقني أمر 

ليس مستغرباً على اإلطالق، فأجندات 
األنظمة االنقالبية املشبوهة التي أتت بها 
أرحام املخابرات، هي متاما نفس أجندات 

امليليشيات الطائفية القادمة من نفس 
األرحام املخابراتية اإلقليمية والدولية، 

ولن تهدأ أوضاع العرب ويتحسن حالهم 
مادام هناك من ميجد طاغية انقالبيا أو 

يدعم ميليشيا طائفية تقسيمية!
>>>

آخر محطة: بني بكر صدقي صاحب 
أول انقالب عسكري في بغداد وأبوبكر 

البغدادي زعيم الدواعش خيط رفيع 
متصل!

إستراتيجية
»الطغاة«

محطات

www.leeesh.com

hotmail.com@Alyaseen86
mkmalyaseen@

sh_aljiran@windowslive.com
twitter @shaika_a

م. غنيم الزعبي

محمد خالد الياسين

شيخة أحمد الجيران

ال خيار لنا إال الوحدة، وال بقاء لنا إال 
االلتفاف حول قيادتنا الشرعية. وطن 

صغير صغير جدا ال يقبل القسمة 
وال الفتنة. سنخبر أحفادنا عن وقفة 
الشعب الكويتي في هذه األيام وقفة 

رجل واحد الستنكار وشجب تلك 
اجلرمية القذرة واجلبانة. سنخبرهم 

عن سمو األمير، حفظه اهلل ورعاه، 
الذي تعالى على ثقل السنني وتعب 
الصيام وذهب من غير حراسة إلى 

موقع للتو شهد انفجارا إرهابيا مروعا 
قالوا له سموك املوقع خطر عليك 

رد عليهم وهو يغالب دموعه »هذوال 
عيالي«.

استلهم الشعب من قائده تلك الوقفة 
املباركة فذهب ليسطر أروع وأجمل 

املواقف التي تشعرك بالفخر أنك 
كويتي. وقد أرسل لي أحد أقربائي 

من الشباب الصغار صورة الطوابير 
الكبيرة والطويلة أمام بنك الدم للتبرع 

ملصابي وجرحى التفجير اإلرهابي 
وأخبرني أنه وزمالء دراسته وقفوا 

أكثر من ساعة في الطابور ولم يذهب 

الناس إال عندما اعتذر مسؤولو البنك 
منهم وأعلنوا االكتفاء لليوم، وطلبوا 

منهم املجيء غدا.
موقف ملحمي رائع اختلطت فيه دماء 
الشعب الكويتي بكل طوائفه. وكذلك 

سيسطر التاريخ في أنقى صفحاته عن 
تلك الدعوات التي تداعى لها الشباب 
الكويتي من السنة عن نيتهم لتأدية 
صالة املغرب في مساجد إخوانهم 
الشيعة في موقف تاريخي وعظيم 
يقول لإلرهاب واإلرهابيني فشلتم 
وخاب مسعاكم. وفي رسالة أخرى 

ليست فقط لهؤالء اإلرهابيني بل للعالم 
كله أن من سقطوا شهداء في ذلك 

املسجد هم أهلنا وإخواننا فإن عزاءهم 
تقرر أن يكون في مسجد الدولة الكبير.

وطن صغير جميل وشعب جميل لم 
تهزه انفجارات املجرمني، ولم تفرقه 

عن بعض، بل على العكس جمعنا أكثر 
وأكثر. منظر أولئك املصلني من كبار 

السن والدم األحمر يغطي دشاديشهم 
البيضاء، وصور األطفال الصغار الذين 

تناثرت أجسادهم الطاهرة على أرض 

املسجد، رسخت االعتقاد لدى املواطن 
الكويتي من كل الطوائف أن املستهدف 
كان الوطن وأن وحدته كانت هي الهدف 

لهؤالء املجرمني الذين تأتينا أخبارهم 
وأخبار أفعالهم من كل األقطار التي 

ابتلت بهم، ان شرهم طال اجلميع لم 
يسلم منهم ال مسلم وال مسيحي وال 

سني وال شيعي، هم يكفرون اجلميع، 
ودم املسلم عندهم كاملاء يهدرونه 

ويسفكونه ألتفه األسباب.
  تبقى الكويت جميلة مهما حاول 

األشرار زرع البثور على وجهها. وطني 
يا أجمل األوطان أنت جميل بشيعتك 

بسنتك بحضرك ببدوك.
٭ نقطة أخيرة:  رحمك اهلل وأدخلك 

فسيح جناته يا دكتور جاسم اخلواجة 
كان من أطهر وأرقى األساتذة الذين 
درست عندهم.. نقي جدا وال يحمل 

في قلبه ذرة ضغينة ألحد.. توفاه اهلل 
في ذلك التفجير اإلرهابي، أسأل اهلل 
له الرحمة، والصبر والسلوان لعائلته 
الكرمية، الحول وال قوة إال باهلل، وإنا 

هلل وإنا إليه راجعون.

في رمضان تتسابق القنوات الفضائية 
على اجتذاب أكبر عدد من املشاهدين من 
خالل تقدمي مسلسالت وبرامج حصرية، 

ورمبا تقوم بعض القنوات بتقدمي 
مسلسالت او برامج هابطة، رمبا ال أكون 

مبالغا حينما أقول إن شهر رمضان 
املبارك حتول إلى شهر املسلسالت بدال 

من أن يكون شهر العبادة، فيصبح 
الشخص أسيرا للمسلسالت وينتقل 
من مسلسل إلى آخر، وكل مسلسل 
فيه مشاكل وقضايا اجتماعية تكفي 

جميع دول اخلليج، حاولت أكثر من مرة 

اإلجابة عن سؤال ملاذا يختارون شهر 
رمضان بالذات لبث هذا الكم الهائل 

من املسلسالت وبصراحة متناهية لم 
أجد إجابة شافية على هذا السؤال، مع 

األسف وصلت األمور إلى ان هناك 
بعض األشخاص يأخذون شهر رمضان 
بأكمله إجازة من عملهم، ويتحول ليلهم 

الى نهار ويصبح نهارهم ليال، بسبب 
التجول من فضائية الى أخرى ملتابعة 

ما لذ وطاب، أعتقد ان أغلب ما نشاهده 
في املسلسالت كله ضيق خلق وقضايا 
ما لها حل، ومآس معقدة وأسر متفككة، 

وضياع كامل لألجيال، نشاهد مناظر 
ومواقف من املفروض أال تكون ألسر 
كويتية، ألن أغلبها غريب عما تعارفنا 
عليه نحن لسنا ضد الدراما والفنون 

الراقية واإلبداع والتي تساهم في معاجلة 
قضايا املجتمع وترقى باألمم وتفيد في 
إيجاد التوازن في حياة املواطن، ولكننا 

ضد اإلسفاف واالستغالل ومخاطبة 
عقولنا بطرق بدائية تدعو للتسطيح 

والغوغائية والفوضى اإلعالمية.
اللهم احفظ الكويت وشعبها من كل 

مكروه.

في رمضان احلالي قررت أال أغضب، 
أال أنفعل، أال أتوتر. حينها أردت أن 

أكون محسنة في حق ذاتي ومن حولي، 
ال أبخس حق أحد وال اعطي إال الراقي 
والرائع. حينما بدأت بالتطبيق وجدت 

أن األمر على غير ما أردت، فعلى 
الرغم من وضوح الهدف في أال أغضب 
وصراحته إال أنه قد تبدى لي ما لست 
أعلمه، وخالل جلسة فكرية في منتدى 
قلم املرأة كنا نقرأ عن خلق احللم في 

كتاب أدب الدنيا والدين للماوردي 
اندهشت فيما اكتشفت وقررت أن 

أغضب.
أعلم أنك تتساءل: ما بالها اختلفت 

رؤاها، وتبدلت وتغيرت أفكارها بعدما 

كنت واضحة وصريحة في جتربتي 
املتواضعة جدا والبسيطة أدركت أن 

اإلنسان من فطرته وطبعه أن يغضب 
في حلظات التوتر العالي واالستفزاز، 

وليس من الطبيعي أال نكون بشرا 
نغضب ولكن الهدف الذي سيكون 

كيف لي أن أغضب؟ فكل الناس تغضب 
وتستفز في حلظة من اللحظات إال 

أنها تختلف في كيفية التعامل مع هذه 
املشاعر املضطربة مع ذاتها أوال ومع 

غيرها ثانيا.
حينما تغضب غير مكانك، حترك، 

افعل أي شيء آخر من شأنه أن يزاحم 
شعورك بالغضب، اشرب شيئا حتبه، 
استحم، اجر مكاملة، رتب أثاثك، اكتب، 

ارسم، اطبخ، ال جتهد وجتلد ذاتك اذا 
ما أتاك الغضب فقط فكر في كيفية 
التعامل معه. صرفه واجعله يغادر 
قلبك وجوارحك وزاحمه باألفعال. 
وال تدعه يتمدد. إنك إذا ما اعتدت 

التعامل مع الغضب بطريقة صحية 
لن تخشى الغضب ولن يؤملك ولن 

تهابه. ستقوده أنت وستكون رائعا في 
إحسانك لذاتك ومن حولك وستحقق 

هدفا واضحا وصريحا وستدعو 
أقرباءك لذلك وتعلمهم كيف يغضبون 

بطريقة صحية. راقب تصرفاتك حينما 
تغضب وستتمكن من تقييم طريقتك 

اخلاصة بالتعامل مع هذا األمر الفطري 
والطبيعي والذي البد منه.

يبقى وطني 
أجمل األوطان

شهر املسلسالت

كيف نغضب؟

في الصميم

زبدة احلجي

سقاية

كثير من الناس ليست لديه قدرة أو وقت ليبحث أو 
يتحقق مما يسمعه، فيرمي برأيه على قول جاهل 
أو يتهم عاملا أو متخصصا دون الرجوع إلى جادة 
الصواب ومعرفة احلق، فيصبح رأيه تعليقا على 

الشماعة.
نحن نؤمن بأن كال يؤخذ من كالمه ويرد إال 

املعصوم محمد ژ، لذا كل من اجتهد فله أجر، 
واالجتهاد من عالم معتبر يعتبر رأيا راجحا فال ميكن 

أن نعتبر هذا االجتهاد خطأ أو محرضا على خطأ.
إن ما يقوله بعض الناس أثناء وقوع حدث أو خطأ 
بأن يعول ذلك على فعل أو قول ألحد العلماء دون 

أن تكون لديه أدنى معرفة بالشرع أو الفقه أو العلوم 
ذات الصلة، بل يصل به األمر أن يطعن بعلمهم 

وشخصهم ويتهمهم مبا ليس فيهم، وهذا بخس 
حلق هؤالء العلماء فهم من عّرفوا الناس بدينهم 

وهم من قضى أيام عمره في تلقي العلم واملعرفة 
واألخالق ليقدموا لنا شرحا وافيا وتفسيرا ميسرا 

نتعبد اهلل من خالله، يقول املولى عز وجل في سورة 
التوبة )وما كان املؤمنون لينفروا كافة فلوال نفر من 

كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا 
قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون(.

شاعت هذه األيام اتهامات لبعض العلماء في 
حتريضهم على الفنت واخلروج عن إجماع املسلمني، 
وجاءت هذه االتهامات وفقا للتفسير اخلاطئ لبعض 

فتاويهم أو عدم فهم آرائهم، فأصبحت أسماؤهم 
تعلق على الشماعة.

لو قرأنا قليال عن أحدهم وهو شيخ اإلسالم ابن 
تيمية لوجدنا حياته قد ازدهرت بطلب العلم... فهو 

أول من حمل لقب شيخ اإلسالم واشتهر بعلوم الفقه 
واحلديث والعقيدة وأصول الفقه والفلسفة واملنطق 
وعلوم الفلك وكان بارعا في علوم احلساب واجلبر، 

له الكثير من املصنفات والفتاوى كما تخرج من 
مدرسته العديد من العلماء منهم ابن القيم رحمه اهلل.

إن السبب الرئيسي في ظهور هذه الفنت إمنا هو 
الفهم اخلاطئ لفاعلها في فهم اإلسالم وتأويل اآلراء 
والفتاوى وفق ما يريد لتحقيق أهدافه، لذا احتراما 

للعلماء وتقديرا لعلمهم الذي حباهم اهلل به، ال نعلق 
أسماءهم على الشماعة، بل نحترم رأيهم ونقدر 
مساعيهم ونأخذ منه ونرد وفق منهجية علمية 

معتبرة.

بالتهاليل والـ »يباب« زف الشهداء من ضحايا االنفجار 
اآلثم في مسجد اإلمام الصادق )ع( من ذويهم وأقاربهم 

إلى مثواهم األخير في مشهد حاشد أّصل به أهل 
الكويت تعاضدهم ومحبتهم لبعضهم البعض، وأي 
شهادة تلك التي تكون فيها مصليا صائما في يوم 

جمعة من شهر رمضان املبارك مختتما حياتك ساجدا 
هلل مرددا »سبحان ربي األعلى وبحمده«؟ فزمت ورب 

الكعبة، هنيئا لكم قد بدأمت بصالة وانتهت بجنان.
إن املشاهد الدامية التي شاهدتها على وسائل التواصل 

االجتماعي من عمل إرهابي جبان وأنا في غربة لها 
من األثر ما له، لم يقدر اهلل لي أن أعيش عام 1990 في 
غزو العراق الغاشم للكويت، فالعمل اإلرهابي األخير 

هو أول حدث ضخم أعيشه هز الكويت بأكملها منذ أن 
وعيت على هذه الدنيا وبإذن اهلل يكون آخرها مبحبتنا 

والتفافنا حول بعضنا البعض وتكاتفنا، أريد في هذا 
املقال أن ألفت انتباهكم الى السم الذي ينخر اجلسد 

الكويتي ولكن مبنظور الغربة وتداعياتها على أبناء 
الكويت املغتربني.

هي تبدأ عندما متر األيام ومجموعة من الشباب بالغربة 
يجتمعون ويتبادلون أطراف احلديث إلى أن يأتي 

وقت الصالة فينادوا لصالة املغرب في جماعة، وإذا 
بأحدهم يعتذر من املشاركة لعدم حلول وقت الصالة 
لديه بعد. من هنا يتعرف الشخص على مذهب اآلخر، 
ويبدأ بعدها سيل التساؤالت وطول النقاشات واجلدل 

والسجال الذي ال يقدم وال يؤخر، وكم أمتنى أن تنتهي 
برحابة صدر ومحبة وتقبل االختالف، ولكن كثير من 

األحيان تختم بغير ذلك، فقد بدأت بصالة وانتهت 
بخالف.

ما أحوجنا وخصوصا ونحن خارج الوطن الى أن 
نكون يدا واحدة، جتمعنا االنسانية، الوطنية، والرابطة 
الدينية احملمدية األصيلة، أمتنى وأطلب من كل مغترب 

يعشق وطنه أن يضع الكويت نصب عينيه، ويترك 
اجلداالت والسجاالت الطائفية املقيتة التي تضر وأبدا 

ال تنفع، إن كان في عالقاتنا الشخصية، وفي حواراتنا 
على وسائل التواصل االجتماعي، وحتى في أنشطتنا 

الطالبية والنقابية، افرضوا الوسطية على أنفسكم، 
ثقوا في أبناء وطنكم بغيرتكم وخوفكم على بعضكم، 

اجتنبوا أي قول أو فعل أو نشر كل ما -قد- يشعل 
الطائفية حتى من دون قصد، فواهلل ال يطفئ سمومها 

أحد سوانا، نبه من تربطك عالقة قريبة به وانصحه إن 
أخطأ في موضوع ما بعد أن نتعهد مبحاسبة أنفسنا 
وضبطها ونحاول تغيير نظرتنا وأسلوبنا في التعامل 

مع االختالفات البشرية الطبيعية، فالكويت واهلل وباهلل 
وتاهلل بألف خير بأبنائها وبناتها، بشبابها وكبارها 
املخلصني لها، فما أجمل املنظر األروع إطالقا في 

اصطفاف أهل الكويت في صالة اجلمعة اجلامعة في 
مسجد الدولة الكبير مبختلف أطياف املجتمع يتقدمهم 
صاحب السمو أمير البالد حفظه اهلل وولي عهده األمني 

إليصال رسالة تاريخية إلى العالم أجمع بأن الكويت 
قوية واالنفجار اإلرهابي اجلبان جعلنا صفا واحدا، 
فاحلمد هلل الذي جعل أعداءنا من احلمقى، ونأمل أن 
تكون هذه الصالة اجلامعة عادة متكررة جتمع بها 

طوائف املسلمني في الكويت، فاملجد للوطن واخللود 
لشهدائنا األبرار، حفظ اهلل الكويت وأميرها وشعبها 

من كل شر ومكروه.

mqarawi@hotmail.com

@AhmadAlAli

د.مطلق راشد القراوي

أحمد محمد العلي

التعليق على الشماعة

غصّة..

وقفات

محطات مغترب

ملن ال يعرف ما معنى 
اإلعالم، في سطور 

مبسطة اإلعالم ما هو 
إال مرآة عاكسة للمجتمع 

وهو عنصر أساسي 
في أي مجتمع يريد أن 
يتحضر ويرتقي وإذا 
قمنا بقراءة الدراسات 
التي قامت على أهمية 

اإلعالم فسنجد أن 
الكل يجمع بأن اإلعالم 
عامل مؤثر باإليجابية 
أو السلبية على الفرد 

واملجتمع، وذلك هو 
اإلعالم وهذا ما نصبو 

إليه من سطورنا.
إن املجتمع العربي ليس 
فقط الكويت يعاني من 

فقر شديد في ماهية 
اإلعالم وكيفية القيام 
بالهوية اإلعالمية، قد 

يقول البعض بأننا ننادي 
باملثالية وننادي بالقوالب 
الرقابية وهنا نقول لهم: 

»ال«.
فعندما تصاب مجتمعاتنا 

بالشلل والعقم مما 
يسمى اإلرهاب فهنا 

وجب على اإلعالم 
التدخل الفوري من خالل 

املثالية وإرجاع القوالب 
لتقلص من التهريج 

واالنحطاط الذي يبث 
عبر أغلبية القنوات 

اإلعالمية سواء كانت 
حكومية أو خاصة، ولكن 

يبقى السؤال: من أين 
نبدأ؟

التصحيح واإلرشاد ال 
يأتي من خالل برامج 
حوارية وال من أفالم 

وثائقية مكررة وغيرها 
من أساليب قد يعتقد 

بأنها تتماشى مع وقتنا 
هذا، ولألسف الشديد 

تلك هي املثالية والقوالب 
التي يرفضها كثير من 

املشاهدين وال يقبل 
على مشاهدتها وكلماتي 
تنضم مع ذلك الرفض، 

ألن املثالية والقوالب التي 
نريدها من إعالمنا هي 

نقل الواقع من خالل 
كل ما هو جديد وحديث 

ومحبب للمشاهد على 
سبيل املثال ال للحصر لم 

نشاهد بإعالمنا فقرات 
غنائية مبسطة قصيرة 

املدة تنادي بالوحدة 
الوطنية وتكون مدعومة 

من اجلهات احلكومية، 
ومثال آخر لم نشاهد 
برامج حوارية حتاكي 
واقع الشارع وحتاور 

اجلمهور واألخذ بآرائهم 
ومقترحاتهم من الواقع 
املعيش في تلك اآلونة 
ليكون ذلك البرنامج 

منفسا لهم وان ما يلقى 
به من آراء ومقترحات 

جماهيرية وشعبية تصل 
للجهات املعنية، وكثير من 

األفكار في عالم اإلعالم 
ملن يعلم ما تعنيه »ميديا« 

تقوم على تقوية احلس 
الوطني والعمل على إمناء 

الوحدة الوطنية.
وأخيرا وليس اخرا لم 

نشاهد أو نسمع برنامجا 
في تلك املرحلة الصعبة 

التي تعيشها األمة العربية 
وأخص الكويت حتاكي 

الشدائد التي عاشتها 
الكويت لتكون تذكرة 

ألهل الكويت.
مسك اخلتام: 8/2 يا 

وزير اإلعالم  نتمنى بأن 
يحظى باهتمام جهازكم 
اإلداري واحلكومي لتلك 

املناسبة واالبتعاد عن 
األفالم القدمية واملعتادة 

التي أصبحت بالفعل مادة 
إعالمية مستهلكة ال ترى 

وال تسمع.. واهلل من وراء 
القصد.

Nermin-alhoti@
hotmail.com

د.نرمين يوسف الحوطي

أهالً يا إعالم

محلك سر


