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شيخة عيسى

لطاملا ارتبطت جذور حركات التشدد الديني 
باملصالح السياسية، فلقد كانت دوما الشبح 

الذي تستحضره األنظمة السياسية لترسيخ 
منطية حكمهم واحكام سيطرتهم على مقدرات 

الشعوب. ففي وقت األزمات الطاحنة تغض 
تلك األنظمة الطرف عن تلك احلركات وتسمح 

بنموها وتوغلها في املجتمع، وأحيانا كثيرة 
تصنعها لتكون أحد أبرز عناصر متويه وإلهاء 
شعوبها عن مرارة واقعها املعاصر عن طريق 

خلق عدو يشكل خطرا محدقا باألمة يستدعي 
جتييش اجليوش حملاربته.

ولقد ذكر لنا التاريخ القدمي واملعاصر العديد 
من األمثلة التي تثبت رجاحة هذا الطرح 

حيث هناك دوما حاجة إلى فزاعة ميكن من 
خاللها حتقيق مصالح وأهداف خفية، وذلك 
منذ عهود الفراعنة، واحلكام اآللهة وأنصاف 

اآللهة عند الرومان واإلغريقيني، الذين حكموا 
بسلطة إلهية فال جتوز معارضتهم أو حتى 
التذمر من قراراتهم التي يعتبر إخضاعها 

للنقاش أو التفسير أو التحليل ليس مجرد 
جرمية وإمنا »هرطقة«، التي تساوي في 

الالهوت املسيحي البدعة في التراث اإلسالمي، 

تستوجب قتل مقترفها.
املتتبع لألحداث على الساحة العربية واإلقليمية 

والعاملية يجد أن أخبار تنظيم »داعش« حتتل 
الصدارة في مختلف وسائل اإلعالم، بصورة 

تسيء لإلسالم واملسلمني، وديننا ونحن منهم 
براء، إال أن احلقيقة أن هذا التنظيم اللقيط 

والصنيعة املختلقة ال عالقة له بالدين اإلسالمي 
احلنيف، فما هو إال مجموعة استخباراتية تقدم 

خدمات استراتيجية ولوجستية على مختلف 
األصعدة احمللية للدول التي ظهر فيها وكذلك 
الصعيدين اإلقليمي والدولي في بعض الدول 

املعنية، فعلى صعيد الدول التي ظهر فيها، جند 
أنه يقدم خدمات جليلة ألنظمتها لصرف النظر 

عما تقوم به تلك األنظمة من ممارسات ضد 
شعوبها وإلهائهم عن الظروف املعيشية الطاحنة 

واألزمات االقتصادية املتالحقة فهو شماعة 
مالئمة لتعليق سوءات سوء اإلدارة وعثراتها 

وانهيار البنى التحتية وتدهور الظروف 
االقتصادية.

أما على الصعيد اإلقليمي فنجد أنها تقدم 
خدمات ال تقل عن نظيرتها احمللية، فعلى سبيل 

املثال ال احلصر جند أنها لفتت األنظار عن 

األزمة السورية واملأساة التي يعيشها الشعب 
السوري وحولت بشار األسد في اخلطاب 

السياسي العاملي من رئيس يقتل شعبه إلى 
إمكانية أن يكون حليفا استراتيجيا يجب 

التنسيق معه حملاربة التنظيم.
أما دوليا فنجد أن »داعش« كانت اجلواب 

األمثل حلالة الكساد في سوق السالح العاملي 
واحلل الناجع لتنشيط حركته. وعندما يؤدي 

هذا التنظيم دوره املرحلي فإنه سيختفي 
كما اختفت حركات متشددة أخرى كالقاعدة 

واجلهاد والتكفير والهجرة وغيرها وستظهر 
حركات أخرى النهج نفسه ولكن بأسماء أخرى 

مثل »الهش« و»باهش« وفقا ملا يريده صناع 
مثل هذه التنظيمات اإلرهابية.

خالصة الكالم: قال الفليسوف األملاني الشهير 
فريدريك نيتشه »املتعصبون صور فاتنة 

للعامة، ألن البشر يفضلون رؤية إمياءات تافهة 
بدال من أن يستمعوا إلى صوت العقل«.

على جبال احلقيقة ال ميكن أن يبذل املرء جهدا 
ضائعا... إما أن تصل لنقطة أعلى أو أنك تدرب 

قواك كي تتسلق نقطة أعلى في اليوم التالي. 
دمتم بألف خير.

الزمن يتغير، واألحداث السياسية في تكاثر 
مستمر، والوطن العربي يعاني، وأصبحت قضاياه 

كثيرة، فكانت قضيتنا األولى في السابق هي 
»غزة«، أما اليوم فأصبحت غزة ـ سورية ـ 

العراق... وسائر بالد املسلمني قضايا متنوعة، مما 
أثر على البناء االجتماعي لألسرة العربية سواء من 
داخل مجتمعات تلك الدول أو خارجها، إلى جانب 
أن الوعي قليل ويكاد أن يكون مفقودا، والتربية 
الفكرية لها دور كبير في حياة األسرة من أفراد 

من مختلف األدوار االجتماعية، في السابق كانت 
املذاهب مختلفة والطوائف موجودة ولكننا نبقى 
في أصل واحد، إخوة مجتمعني في بقعة واحدة، 
وال نفقه باملذاهب من حيث اختالفاتها والطوائف 
من حيث نزعتها العصبية، بعيدين كل البعد عن 
التعصب املذهبي والطائفي، والقضايا اإلسالمية 

العربية حول العالم ليست على شاكلتها اليوم.
والتربية الفكرية لها دورها الكبير في زمن 

الصراعات السياسية، وعلى كل من الوالدين القيام 
بوعي أبنائهم وبيان اختالف تلك امللل، وما يحيط 
بنا من أخطار ومفاهيم غرضها هدم كيان األسرة 

العربية املسلمة.
فكل ما يدور اليوم من تهديدات وأخطار تهدد أمننا 

الداخلي واخلارجي سواء كان عن طريق مباشر 
أو غير مباشر، هو من نتاج خطط صهيونية 

وماسونية كافرة، غرضها الوصول إلى داخل البيت 
املسلم من أجل العبث بقيمه ونفسيات أصحابه، 
فيجب الوعي اجلاد من أجل التكاتف املجتمعي 

للنهوض بواقع أفضل، وما يدور حولنا من قضايا 
يجب أن تصل لفكر أبنائنا بشكل إيجابي.

وعلى صعيد املجتمع اخلليجي وخصوصا 
املجتمع الكويتي، أبناؤنا منغمسون في الترف ال 
يأبهون بالغد، واآلباء واألمهات في انشغال دائم 

عن أصل املهنة التربوية، واملدرسة في تراجع 
تربوي تعليمي، فعلينا التحرك والنهوض من أجل 
مستقبل أفضل محافظني على ما يتمتع به أبناؤنا 

اليوم وباألمس.
ونسبة كبيرة من املسلمني في العالم يعانون من 

اخلوف واجلوع وفقد العزيز، وأقل شيء ممكن أن 
نقدمه لهم لنصرة اإلسالم واملسلمني، هو مقاطعة 
جميع الشركات اإلسرائيلية واألميركية، بدءا من 

األسرة العربية.
إلى جانب ذلك يجب علينا نعلم األبناء بأن سالح 

املؤمن الدعاء، يجب علينا الدعاء واالستغفار، جهادا 
في سبيل نصرة احلق واملسلمني.

كذلك من التربية الفكرية غرس الغيرة الدينية 
في نفوس أبنائنا، الواقع لألسف محبط، الغيرة 

ضعيفة، وعلينا تقوميها وتقويتها في نفوس 
األبناء، والنهوض بنفسياتهم برقي املشاعر، 

واالهتمام بالقضايا اإلسالمية أمر ليس من شأن 
احلكومات فقط، وإمنا من شأن كل مسلم عربي 

لديه غيره على دينه وأصله.
وفي اخلتام، اللهم انصر اإلسالم واملسلمني، 

وانصر مجاهدينا في كل مكان، وأعز اإلسالم 
واملسلمني، وأستودعك أمتنا من كيد الكائدين، 

وأستودعك فكر أبنائنا من التلوث بأفكار العادين، 
اللهم انصرنا على أعداء الدين، وارحم شهداءنا 

وشهداء املسلمني، وفك أسرهم، وفرج عنهم 
كربهم، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بالد 

املسلمني، وصل اللهم على سيدنا محمد عليه 
أفضل الصالة والسالم.

»داعش«.. 
خدمات 
إستراتيجية 
ودعم لوجستي

التربية الفكرية 
لألبناء ضرورة 
في زمن مضطرب

مالمح

للسطور عنوان

نعم احلكومة تخطئ، هذا األمر ال مجال للنقاش حوله، 
فكونها جهة تنفيذية منوط بها العمل املباشر على كل 
نواحي احلياة في البلد فال بد من وقوع أخطاء، وهذا 
ليس تبريرا للحكومة أبدا، والتي عليها أن تعمل على 

تقليص عدد األخطاء عبر توجيه جهودها الكاملة إلجناز 
برنامجها املوكلة به وبتنفيذه.

ولكن ليس من املعقول أن كل شيء نلقيه على احلكومة، 
كل شيء نلقي به هكذا دون تفكير على احلكومة، 

جرمية قتل هنا، وسرقة كبرى هناك، ومشاجرة أدت 
إلى جرمية قتل، تبدأ األلسن كله من احلكومة، نعم 

احلكومة تتحمل جزءا وجزءا كبيرا من املسؤولية ولكن 
أيضا املسؤولية هي مسؤولية مجتمع، بل ومشكلة 

أخالقيات لدى البعض، أيضا يجب أال نعمم حالة شاذة 
نادرة على أنها صورة عامة أو حدث يستوجب قانونا 

جديدا أو تطبيق القانون، فال يجوز أبدا قياس العام 
على حاالت فردية شاذة، فمثال عندما يرتكب رجل 

شرطة جرمية، ال ميكن أن نقول ان رجال الشرطة في 
الكويت فاسدون، هذه مجرد حالة فردية.

كذلك عندما يقوم مواطن بقتل آخر، الميكن القول بأن 
الكويتيني مجرمون بطبعهم أو حتى ال ميكن اتهامهم 

بأنهم عنيفون، هذه حاالت فردية نادرة احلدوث 
وقياسا بالدول األخرى، حتى املتقدمة فمستويات 
اجلرمية لدينا متدنية جدا، أقصد قياسا بالنسبة 

والتناسب.
ولكن األهم هنا هو أن احلكومة تتحمل مسؤولية كبيرة 
جدا فيما يتعلق بهذا اجلانب، وهو قانون جمع السالح 

الذي يجب أن تطبقه بالكامل بل وأن جتري عليه 
التعديالت الالزمة لدخوله حيز التنفيذ مبا ال يخالف 

الدستور طبعا.
قانون جمع السالح قانون قائم ونعم هنا نقول ان 
احلكومة تأخرت كثيرا في تنفيذه ولكن اآلن األمر 

اصبح مطلبا وليس خيارا.
نعم، كثير من اجلرائم كان ميكن أال حتدث لو أن هذا 
القانون مت تطبيقه في وقته، وليس هنا مجاال لتعداد 

اجلرائم التي حصلت بسبب انتشار السالح، ولكن 
اخلطورة أن السالح ينتشر بني األطفال واملراهقني 

وأنا هنا ال أحتدث عن سالح أبيض أو »أم صجمة« أو 
حتى »الشوزن« بل أحتدث عن أسلحة نارية خطرة 

كالكالشينكوف وغيره من األسلحة الرشاشة.
قانون جمع السالح ليس مطلبا فقط، بل واجب وطني 
ومن الضروري أن يدخل حيز التنفيذ في اسرع وقت 

ألنه حماية للجميع.

انتشرت في اآلونة األخيرة مقاطع لبعض املسافرين 
في اخلارج على وسائل التواصل االجتماعي ال تليق 

بنا كعرب ومسلمني نؤمن بأعظم رسالة سماوية 
تعظم حسن اخللق وتقدس الرقي في التعامل، ويجمع 

الكثيرون على أصالتنا ورقينا مبا نحمل من عادات 
جميلة وتقاليد عريقة أبهرت العالم وعززت احترامه 

لنا.
أنا أعلم أن هؤالء املسافرين املخطئني بتصرفاتهم 

السيئة ما هم إال حاالت فردية متثل نفسها أوال 
وأخيرا، لكن الواقع يحتم علينا تسليط الضوء على 

سلوك املسافر ألنه محسوب على بلده وإسالمه 
والهوية التي يحملها.

وعلى الرغم من أن السفر قطعة من العذاب إال أنه 
ميكننا أن جنعله سفرا ايجابيا يضيف إلى رصيدنا 

األخالقي واحلضاري الكثير ويلعب دورا رئيسيا في 
إحداث التغيير والتجديد في حياتنا وحصد الفوائد 

اجلمة من السفر سواء كانت متعة أو تعارفا أو حتى 
استكشاف ثقافات الشعوب ومعالم الدول وحضاراتها، 

فقد اثبتت الدراسات أن السفر االيجابي يزيد من 
اللياقة الصحية والنفسية ويرفع نسبة انتاجية الفرد 

وينمي العالقات العامة.
أنت خير سفير لدينك وبلدك حني حتترف ابجديات 
السفر االيجابي، ومن أهم االبجديات مخافة اهلل في 

السر والعالنية وتعزيز الرقابة الذاتية في سلوكنا 
وتعامالتنا مع اآلخرين واحلرص على عباداتنا 

واالستمتاع مبا آتانا اهلل عز وجل به من رخص، 
فالدين املعاملة، وقد انتشر اإلسالم بحسن اخللق 

وطيب املعاشرة، خذ على سبيل ال احلصر انتشاره 
في شرق آسيا عن طريق جتار كانوا خير سفراء 

لهويتهم اإلسالمية وموطنهم العربي.
ومن ابجديات السفر كسر روتني احلياة والتخلص 

من املجامالت واملظاهر الزائفة، فالبعض يحرص على 
اصطحاب اخلدم واحلشم في السفر، وهو ما يزيد من 

تكاليف السفر ويثقل ميزانيته ويحرم في اعتقادي 
الوالدين من االستمتاع برعاية أبنائهم وااللتصاق بهم 
وممارسة األعمال املنزلية كنوع من التجديد والتغيير 
في يومياتهم، وكذلك ذوو االحتياجات اخلاصة وكبار 

السن من أفراد االسرة، دعونا جنعل سفرنا معهم 
فرصة ذهبية لكسب األجور وزيادة في احلميمية 

واخلبرة من خالل رعايتهم أثناء السفر، ومن اجلميل 
في السفر ارتداء اللباس الشرعي البسيط والعملي، 

فليس من التحضر لبس املجوهرات واملاركات 
والبهرجة الزائدة في املظاهر، فهذه كلها مدعاة للسرقة 

واالعتداء على السائحني العرب وخاصة اخلليجيني.
ومن ابجديات السفر الرئيسية احترام قوانني البلد 

الذي نسافر إليه وااللتزام بها، وال جنعلها قيودا 
تقيدنا، بل هي نابعة من داخلنا، مؤمنني بأن تطبيق 

القوانني واجب على كل فرد داخل بلده وخارجه، 
وهكذا جننب أنفسنا املسألة القانونية ونضمن 

ألنفسنا املتعة والراحة اجلسدية والنفسية املرجوة من 
السفر االيجابي.

gstmb123@hotmail.com

Twitter:@ebtisam_aloun

طارق بورسلي

ابتسام محمد العون

العنف الكويتي 
واألسلحة

أنت خير سفير

سلطنة حرف

نظرة ثاقبة 

waha2waha@hotmail.com
ذعار الرشيدي

ال شك أن الصراع السياسي في البلد بدأ يأخذ 
شكال آخر ومنحى مختلفا عن السابق، اليوم 

تغيرت قواعد اللعبة السياسية لدينا بشكل شبه 
جذري، بعد أن تنحى أو دخل دائرة الظل البعض، 

ودخل دائرة الضوء العبون جدد أو العبون 
معتقون، ولكنهم حتولوا اآلن إلى مفاتيح رئيسية 

في الصراع السياسي.
>>>

ميزة الصراع األخير الذي بدأ يلقي بظالله على 
مجلس األمة أنه صراع غرف مغلقة، صراع سواء 

اتفقت مع أطرافه أو لم تتفق يبقى في حدود 
دهاليز السياسة، وال تنتقل عدواه إلى الشارع، 
ورمبا هذه احلسنة الوحيدة في صراع من هذا 
النوع، وأغلب الصراعات السياسية »احملترمة« 

تدور معاركها في الغرف املغلقة أو بعيدا عن 

الشارع، وهذا هو مفهوم الصراع السياسي 
احلقيقي، ال أقول هنا إنه يجب أن نؤيدها ولكن 
الصراعات التي تبقى رهن حدود مكاتب الساسة 

ودواوينهم أفضل بكثير من الصراعات التي تنتقل 
إلى الشارع وتشعله، حتى وإن اتفقت مع الثانية 

واختلفت حول األولى.
>>>

هذا الصراع الدائر اليوم بغض النظر عن الالعبني 
سيكون هو بداية لتغيير سياسي قادم، وقد 

يكون هو بداية نهاية مجلس األمة احلالي، بل 
من الواضح أنه يتجه إلى هذا املنحى بشكل كبير 

ومتسارع.
>>>

املهم أنه مادام الصراع يسير أطرافه وفق القنوات 
الدستورية بغض النظر عن طريقة استخدامهم 

لها ووفق القانون وبعيدا عن تأجيج الشارع أو 
استخدام األسلحة »الطائفية والقبلية والفئوية« 
فال بأس، حتى يتضح بياض خيط هذا الصراع 

من سواده، بعدها ميكن أن نصدر أحكامنا.
>>>

إذا استمر الصراع بوتيرته احلالية فيمكن أن 
يؤدي إلى حل مجلس األمة قبل نهاية العام، 

وهذا الصراع األخير سيغير من شكل التحالفات 
السياسية متاما، لننتظر ونرى مع أول أسبوع من 

دور االنعقاد الثاني للفصل التشريعي احلالي.
>>>

توضيح الواضح: كما ذكرت الصراعات السياسية 
حتدث في كل بلد، وهي جزء من العملية السياسية 

وليست ضربا من اجلنون، املهم أال تؤثر تلك 
الصراعات على البلد واألهم أال تنزل إلى الشارع.

صراع »الغرف 
املغلقة«
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