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إلى كل من وجد نفسه فجأة يسير على شاطئ التشاؤم، بعد األحداث األخيرة 
التي مرت بها البالد.

 وإل���ى كل من تس���اءل »البلد وين رايحة؟« وهو ي���رى حرب التصريحات 
تتقاذفها ألسنة مسؤولني وغير مسؤولني عن ميينه وعن يساره.

 إلى كل من خنقته أدخن���ة الفتنة العابرة في أجوائنا وأصابته بنوبة ربو 
سياسية.

 إل���ى كل من ظن أنه يعيش في بلد غير البلد الذي نعرفه بس���بب عناوين 
بعض الصحف وبرامج بعض القنوات.

 إلى كل من راوده ش���ك حول مس���تقبل البلد بعد أيام سبعة عجاف أثمرت 
قرارا سياسيا انتهى بسحب جنسية املدعو ياسر احلبيب.

إلى كل هؤالء أقول: اطمئنوا، فالكويت التزال بخير وستظل بخير، وستستمر 
دميومة اخلير تهطل عليها إلى أن يشاء اهلل.

اطمئن���وا فبلدنا لم مينحها اهلل النفط فقط، ب���ل منحها قدرة عجيبة على 
حتمل أكبر األزمات بل وإعادة تشكيل نفسها من جديد، لتعود أجمل وأبهى من 

احلالة التي كانت عليها قبل دخولها أي أزمة.
ولو أردت أن أعدد األزمات التي كان ميكن أن متزق البالد وتقضي عليها متاما، 
ليس لي إال أن أذكر محنة الغزو العراقي الغاشم، فبلدنا احُتل ألكثر من 7 أشهر 

وبعدها وكأمنا خلق من جديد، وعاد أبهى وأجمل بل وأقوى من ذي قبل.
أزمة املناخ هدمت آالف البيوت بعد فيضان الديون الذي ضرب منازل معظم 
املواطنني واملقيمني فيه، وكادت أن تؤدي إلى تدمير ش���امل للقيم واألخالق بل 
واإلميان في البلد، ولكن هذا لم يحصل وعبرت الكويت األزمة وعادت أفضل.

علق الدستور عام 1986، ولكم أن تشاهدوا الكويت في تغطيات الڤيديو كيف 
كانت تلك األزمة السياسية مخيفة، واقرأوا ما كتبته الصحافة العاملية عن تلك 
األزمة السياسية املعقدة، صحيح أنها انتهت بعد 6 سنوات كاملة تخللتها كارثة 

الغزو العراقي، ولكن الكويت عادت بخير.
هبط سعر برميل النفط ملن لم ينتبه بني عامي 1998 و1999 إلى ما دون ال� 9 
دوالرات إلى درجة أن اجلميع راودهم الشك في أن تستطيع الدولة دفع الرواتب 
في العامني التاليني لألزمة التي عرفت بأزمة انهيار أس���عار النفط، بل وأوقفت 
احلكومة مش���اريع تنموية خالل فترة »برميل الدوالرات التسع« ومعها بدأت 
احلكومة تطبيق أنظمة ترشيد اإلنفاق حتى على املاء والكهرباء من خالل تقليل 
الدع���م احلكومي في خطوة منها ملجاراة انخفاض عوائد النفط وملواجهة عجز 
امليزانية اخلطير، ولكن ومع بداية األلفية الثالثة وحتديدا مع العام 2000 تغير 

كل شيء، وعاد البلد أغنى من ذي قبل بعد أن انتعشت أسعار النفط.
كل هذه تثبت مبا ال يدع مجاال للشك أن الكويت كانت وستظل بلد خير.

كثي���رة هي األزمات الت���ي مر بها هذا البلد، وبع���د كل أزمة منها كان يقوم 
وينهض من جديد وكأنه يخلق مجددا، حتى في القرن التاس���ع عش���ر ضرب 
الطاع���ون الكويت 1831 وقضى على نصف س���كانها، وها هي اليوم كما نراها 

ونعرفها بلدا جميال.
الكويت حتى في أسوأ حالتها جميلة، في أحلك الظروف تصر على أن تكون 
األجمل، لم تكن املش���كلة يوما في حسنائنا املس���ماة الكويت، بل املشكلة في 

عيوننا نحن وكيف نراها.
عن نفس���ي لم أش���ارك في عرس الفتنة ألنني كن���ت أعلم أنه عرس ال 
يليق ببلدي وال يليق بجمال بلدي وال بحس���نها، لست متفائال بل أروي 
الواق���ع كما يقوله التاريخ الذي ب���ني أيدينا، هذا البلد خلق ليكون جميال 
وجنة في األرض، والبلدان ال تش���يخ وال تهرم بل تزداد حسنا مع األيام 

وبلدي كذلك.
تفاءلوا فالكويت كانت ولم تزل بخير وانفضوا عن أعينكم غبار التش���اؤم 

فال يليق أن تكحلوا به عيون حسنائكم املسماة الكويت.
Waha2waha@hotmail.com

ق���ال تعالى في كتابه الك���رمي )واعتصموا بحب���ل اهلل جميعا وال تفرقوا( 
ڈ.

كادت الكويت أن تتحول في اآلونة األخيرة من أرض للوحدة الوطنية واحلب 
والتس���امح واإلخاء إلى بركان كبير يثور كثيرا ويهدأ قليال، بركان إذا لم يجد 
من يخمد نيرانه فلن يهدأ له بال إال عندما يرى أبناء الكويت في فرقة وشقاق 
يتطاولون على بعضهم البعض، هذا البركان هو بركان الفتنة أتى إلينا حامال 
نفسا طائفيا بغيضا يريد أن ينشر نيران بركانه من خالل هذا النفس البغيض، 
فم���ن حني إلى آخر أصبح يفاجئنا بثورة بركانية هائلة مبتغاها الوحيد قصم 
وحدتنا التي ترعرعنا عليها ولم نكن نفرق يوما أو نتس���اءل هل هذا سني أو 

شيعي ألننا كنا نعرف اننا كويتيون مسلمون ال فرق بني سني أو شيعي.
بركان هذه املرة جاء قاس���يا باحثا عن تفريق الصفوف جاء من شخص ال 
يعدو س���وى أن يكون مريضا بائسا ال يعرف شيئا عن اإلسالم تطاول بالقول 
على سيدة إذا ذكرها شخص بسوء قلنا انه ليست له عالقة باإلسالم واملسلمني 
وهي أمي وأم املؤمنني جميعا الس���يدة عائش���ة رضي اهلل عنها الصديقة بنت 
الصديق زوجة رسول اهلل ژ وأحب النساء إلى قلبه وأكثر نساء العالم فقها 

وعلما.
وما حدث خالل األيام املاضية جعلني اش���عر بش���يئني متناقضني أال وهما 
اخلوف والطمأنينة، اخلوف من بعض نوابنا الساعني دائما إلى التأزمي وإثارة 
الفنت وش���حن املواطنني والتصارع وفرض العضالت ليثبتوا للمواطنني انهم 
أقوياء باللعب مبش���اعر املواطنني لتحقيق مكاسب انتخابية رخيصة أضيف 
إليهم بعض الصحف والقنوات غير املس���ؤولة التي ابتعدت عن القيام بالدور 
املن���اط بها في توجيه املواطنني ودعوتهم إلى بناء الكويت واحلفاظ عليها من 

موقدي الفنت ومثيريها.
وفي النهاية، شعرت بالطمأنينة عندما استمعت إلى تصريحات النواب التي 
أدانوا فيها إس���اءات هذا املريض ألم املؤمنني وعندما استمعت إلى تصريحات 
حكومية مبعاقبة هذا املجرم ومالحقته وإس���قاط اجلنسية الكويتية عنه ألنه 
بالفعل ال يس���تحقها وال شك أن قرار احلكومة بس���حب جنسيته يعد خطوة 
كبيرة إلطفاء هذه الثورة وإعادة الهدوء واالستقرار إلى الديرة لتعود الكويت 

أرضا للوحدة الوطنية كما كانت.
وهنا نؤكد ضرورة نصرة أم املؤمنني عائشة رضي اهلل عنها.
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حدك يا الحبيب

اليراع الحر

ذعار الرشيدي

وانتهى عرس الفتنة
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»اإلعالم« مصطلح يطلق على أي وس���يلة أو تقنية تقوم 
بنقل املعلومات ونش���ر األخبار، وقد ظه���ر اإلعالم منذ بدء 
اخلليقة وتطورت فنونه ووسائله مع تطور الزمن، وظهور 
عصر التكنولوجيا والفضائيات، ففي الس���ابق وقبل ظهور 
الكهرب���اء كانت األخبار تنقل عن طريق اإلنس���ان حيث كان 
اإلنس���ان هو الذي يقوم بنقل األخبار واملعلومات للمجتمع 
وكان لذلك فنونه وأشكاله املختلفة، ومع ظهور الكهرباء وبدء 
عجلة التكنولوجيا وتط���ور العصر أصبح اإلعالم علما من 
العلوم التي تدرس في اجلامعات وأصبحت له فنونه وأسلوبه 
اخلاص به، ومع هذا وذاك جند أن بنية اإلعالم األساسية لم 
تتغير وهي نقل األخبار واملعلومات مع الفارق في الوسيلة 
التي تنقل بها اخلبر، ولكن ما نشاهده اليوم ونسمعه ال ميت 
بصلة لعلم اإلعالم الذي درس���نا فنونه وبحوره، والذي آمنا 
بأنه علم ال يشترى، بل هو رسالة غير ربحية تساعد اإلنسان 

وتسهل له نقل املعلومات واألخبار واالستفادة منها.
قضيتنا اليوم ليست احلديث عن علم اإلعالم ووسائله بل 
قضيتنا اليوم هي تصنيف اإلعالم وشراؤه، وقبل أن أخوض 
معكم في قضيتنا دعوني أسرد لكم واقعة حدثت لي منذ عامني 
وكنت أظن أنها مجرد كلمات متأل ساعات االجتماع ولكن ما 
يحدث اليوم يؤكد أن ما س���معته لم يكن مجرد حديث عابر 
بل كان مخططا خلرق ومتزيق الوحدة بني املسلمني – وإليكم 

ملخص الندوة: 
كنت مدعوة إلى ندوة في إحدى اجلامعات اخلاصة خارج 
الكويت وكانت الندوة تتحدث ع���ن اإلعالم وأهميته وأثناء 
الندوة قام أحد احلاضرين بتوجيه الس���ؤال للمشاركني في 
الندوة، قائال: أين اإلعالم من البرامج الدينية؟ سؤال خطير 
ومهم في نفس الوقت، ولم يكتف بالسؤال عن ذلك بل كانت 
له تكملة وهي »في اآلونة األخيرة تبث برامج حوارية كثيرة 
حتت شعار الدين من أناس لم نسمع عنهم من قبل وال نعلم ما 
هي دراستهم في بحور علم اإلسالم والفقه وما هي مرجعياتهم 
فيم���ا يقولون من دالئل وبراهني مذكورة، فقط أصبحت تلك 
البرامج مرجعية لفئات كثيرة من املجتمع اإلسالمي، والسؤال 
الثاني أين دور الرقابة اإلعالمية في ذلك؟ ومن هو املسؤول؟ 
انتهى الس���ؤال وأصبحنا ننتظر اإلجابة من املش���اركني في 
الندوة وإذا بأحد املش���اركني والذي يحتل منصب مدير قسم 
االعالم في تلك اجلامعة األجنبية يقوم بالرد الذي كان صفعة 
للحاضرين وه���و: أن األجندة اجلدي���دة لإلعالم هي تفكيك 
الوحدة اإلسالمية عن طريق تلك البرامج وستزداد أكثر في 
األعوام القادمة لنقدر أن جنعل اإلسالم ال يكون أساس احلكم 
في الدول اإلسالمية والعربية، فمن خالل تضارب التحليالت 
وتشتيت األفكار من خالل املعلومات املعطاة للمشاهد سوف 
جند أن الهوية اإلسالمية أصبحت مشتتة، وأنتم تعلمون أنه 
ما ال تقدر السياسة على عمله يقوم اإلعالم به بل وبتنفيذه، 
وبعد أسئلة كثيرة من احلاضرين عن اإلعالم واإلجابة عنها 
من قبل املشاركني انتهت الندوة وبقى شيء واحد ما ميز تلك 

الندوة وهو »اإلعالن عن تفكيك الوحدة اإلسالمية«. 
ما نسمعه اليوم ونشاهده هو تأكيد لتلك احملاضرة وهو 
التفكيك واالبتعاد عن »الوحدة«، برامج كثيرة تبث ألشخاص 
ال نعلم من هم وما دراستهم التي تهيئهم للحديث عن اإلسالم 
والفقه، فقط جند أنهم يحرمون ويحللون وفق ماذا، ال نعلم 
باألمس القريب كنا نحيا زمن احلب واألخوة ال فرق في املذاهب 
وال األديان وكنا منتلك برنامجا دينيا واحدا الكل يشاهده من 
مختلف األديان واألجناس والسبب أن من يقدمه له مرجعية 
ش���رعية من الدولة، أما اليوم فقد أصبح لكل مواطن برنامج 
ولكل مجموع���ة داعية ولكل مذهب ألف مش���رع ولكل دين 

مليون محارب. 
كلمة وما تنرد: إلى املسؤولني عن اإلعالم املادة )35( تقول 
»حرية االعتقاد مطلقة، وحتمي الدولة حرية القيام بشعائر 
األديان طبقا للعادات املرعية، على أال يخل ذلك وفقا للشروط 
واألوضاع التي يبينها القانون« بس الظاهر ربعنا نسوا اجلزء 

األخير من مادة الدستور! 
atach_hoty@hotmail.com

الكويت بريئة منك يا خاسر، وليس لك بعد اليوم مكان بيننا، وليس لك حق 
املواطنة الش���ريفة ألنك لم ترعها كما يجب، بل كنت أول الطاعنني بها، لقد كنت 
يا ياس���ر ورما خبيثا وخنجرا مس���موما في خاصرة الكويت، وأبشرك بانه مت 
استئصالك ونزعك، كنت زائدا على الكويت، بل عبئا وهما وغما، وقد زال بحمد 
اهلل ونعمته، واحلمد هلل الذي تتم بنعمته الصاحلات، وآن للكويت وللكويتيني 
اآلن أن يتنفسوا الصعداء وحتفظ كرامتهم من إساءة أحد العاقني لهم، فمن يتعدى 
على عرض النبي محمد ژ وعلى أم املؤمنني عائشة رضي اهلل عنها ال نتشرف 

بأن يحمل اجلنسية الكويتية.
يا خاسر، إن أهل الكويت، سنة وشيعة، حضرا وبدوا، قد أدانوك بأبشع التهم، 
وأعلنوا البراءة منك ومن فكرك ومنهجك، وقد القيت جزائك، بل أقل من جزاءك، 
فلقد اخترت أيه الش���قي أن يكون خصيمك يوم القيامة سيد البشر محمد ژ ، 
وخامت األنبياء والرس���ل، واخترت االصطفاف بجانب عبداهلل بن أبي بن سلول، 

فبئس االختيار، وبئس الصاحب، وبئس املصير.
ومبناس���بة هذا القصاص العادل أتوجه بالش���كر اجلزيل للقيادة الكويتية 
احلكيمة والرش���يدة في نزعها لفتيل أزمة طائفية، كشفت أقنعة الكثيرين ممن 
يقتات على الطائفية ليل نهار، ش���كرا النتصارها لعرض نبينا ژ ، شكرا ألنها 

اقتصت احلق من املعتدي على أم املؤمنني عائشة رضي اهلل عنها .
أخيرا، ذكر خاس���ر اخلبيث العراقي اجلنس���ية في ش���ريط ڤيديو على قناة 
الوطن واملسجل 2007 أن هناك أناس يوافقونه في فكره اخلبيث، والذين أسماهم 
باملخلصني، وأنهم قاموا بإيوائه عند مالحقة رجال األمن له السترجاعه للسجن، 
وكذلك قاموا بتهريبه بعد ذلك عبر احلدود الشمالية، فأمتنى على وزارة الداخلية 
مالحقة هذه الزمرة املخلصة لهذا الفكر اخلبيث، فهم مشروع خلية إرهابية جاهز 

بقراطيسها، وحفظ اهلل الكويت من شر احلاقدين، آمني.
Dhari0395@hotmail.com

»نع���م« امنعوا التجمهر والتجمعات بأنواعها والندوات � إلى ما ش���اء اهلل 
� بل واضربوا بش���دة وعنف وقوة كل من يتج���رأ على عدم االلتزام بإجراءات 
وأد الفتنة واحلفاظ على س���لم واس���تقرار املجتمع وأمنه وأمانه، فأغلب أفراد 
املجتمع مذعورون ومتذمرون من اس���تمرار تلك املسرحيات املخيفة واخلطرة 
التي يؤديها متعصبو ومتطرفو كل مّلة من الذين »يس���تغلون« أي سبب وكل 
س���بب ولو كان بسيطا أو بيزنطيا للجهر املتعمد بعدم االهتمام باستقرار هذا 

الوطن الطيب.
»نعم« لقد وصلت الس���كني الى العظم وبدأت بتفتيت العظم وَمْن سيكون 
خاسرا سوى احملبني واملخلصني لهذا الوطن دون سواهم، لو سمحنا باستمرار 
هذا التقطيع والتفتيت لوطننا، فمحركو ومؤججو وموجهو »الفتنة« ال يهمهم 
وطننا ومجتمعنا وال يش���عرون أبدا بسكاكينهم وهي تقطع أوصال مجتمعنا 
ألنهم وبكل اختصار ميتلكون عظاما عديدة يلجأون الى لعقها إن انتفت حاجتهم 
للكويت التي يبدو انها بالنسبة لهم مجرد موقع مسرح ميارسون فيه هواياتهم 

اخلطرة والنجسة وليس وطنا ينتهون معه إن انتهى وتفتت.
»نعم« إن االستقرار والطمأنينة والسلم األهلي من األولويات قبل احلريات 
والدميوقراطي���ة، فما فائدة احلري���ات والعملية الدميوقراطي���ة إن فقد األمن 
واالستقرار اللذان ال قيمة ألي شيء دونهما وليس فقط للحرية وللدميوقراطية، 
وأعظم الدول احلرة والدميوقراطية ف���ي هذا العالم جلأت إلجراءات ضرورية 
واستثنائية قاسية مرات عديدة في تاريخها حلماية املجتمع وأمانه واستقراره 

عند ظهور أسباب تعكر بشدة أمنها واستقرارها.
لقد أصبحت عبارة اخلوف على الوحدة الوطنية هذه األيام شماعة واسطوانة 
� كل � مخترقي القانون العظام بالكويت، فالوحدة الوطنية ليس لها حيّز ومكان 
في أنفسهم عندما يسرقون بواسطتهم حقوق املواطنني ومينحونها لناخبيهم 
أو ألعزائهم واملقربني لهم دون أي ش���عور بالذنب أو إحساس باآلخرين الذين 
يظلمون من أفعالهم ووساطتهم كما تظلم الكويت اليوم من تصريحاتهم غير 
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