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حتية إجالل ألميرنا 
وقائد مسيرتنا

املتابع لردة فعل سمو األمير 
املفدى منذ اللحظات األولى 
التي أعقبت جرمية االعتداء 

اآلثم على املصلني يوم 
اجلمعة في مسجد اإلمام 
جعفر الصادق گ، يجد 
احلنان األبوي بكل أبعاده 
واحلكمة تتجلى في أبهى 
صورها والقيادة الرشيدة 
البصيرة التي أغلقت كل 

منفذ على من يريد بث الفتنة 
بني أبناء الشعب والوطن 

الواحد.
فاحلنان األبوي والعاطفة 
اجلياشة ظهرت شامخة 

عندما انطلق سموه، حفظه 
اهلل ورعاه، فور وقوع 
اجلرمية النكراء، ملوقع 

احلدث دون ترتيبات أمنية 
وبشكل مفاجئ بل وفاجأ 

رجال األمن، ففي هذه 
األوقات العصيبة لم يكن 

أحد يعلم هل اجلرمية 
انتهت أم لها توابع، ففي 

املعتاد ووفق ما يجري في 
العراق وسورية، فإن هذه 
التنظيمات اإلرهابية التي 
ال ترعى هلل حرمة، فإنه 
عندما يفجر االنتحاري 

نفسه يكون انتحاري 
آخر ينتظر الناس لتتجمع 

لإلنقاذ فيقترب منهم ليفجر 
نفسه في اجلموع.. ومع 

ذلك وجدنا أميرنا بشجاعة 
الفتة قل نظيرها في مسجد 

اإلمام الصادق بني أبنائه 
يواسيهم ويهدئ من روعهم 
ويطمئنهم بأنه معهم، وكان 

املشهد األكثر تأثيرا هو 
عندما حتدرت دمعاته أملا 

على دماء أبنائه التي أهدرها 
غدرا وعدوانا اإلرهاب 

والتطرف واإلجرام، فكان 
سموه كالبلسم الذي هدأ 

روع املرتاعني الذين باملسجد 
وكل الكويتيني الذين كانوا 

يتابعون احلدث عبر وسائل 
اإلعالم.

وجتلت احلكمة والقيادة 
الرشيدة في أبهى صورها 

عندما أصدر سموه توجيهاته 
السامية املتتابعة ملعاجلة آثار 

اجلرمية النكراء ابتداء من 
تسخير طائرة ألهل الشهداء 

ملن يريد مواراة شهدائهم 
في كربالء.. وإرسال من 

تتطلب حالته الصحية 
للعالج باخلارج إلخواننا 

اجلرحى، وتسخير جميع 
إمكانيات أجهزة الدولة 

خلدمة اجلرحى، واالستعداد 
كما يجب ملواراة الشهداء 

في املقبرة واستقبال جموع 
املعزين، فكان في املقبرة 
مشهد مهيب جلنائز تليق 

بشهداء الوطن، وتوجيهات 
سموه لشمول الشهداء 

ضمن سلسلة شهداء 
الكويت، كما أن أمره السامي 
بجعل مجلس تلقي العزاء في 

شهداء الكويت في مسجد 
الدولة الكبير وهو اكبر 

مساجد السنة في الكويت، 
كانت حقيقة رسالة وتأكيد 

على عمق االخوة والتعاضد 
والتراحم بني أهل الكويت 

واكدها ووثقها أهل الكويت 
عندما توافدوا بعشرات 

اآلالف مبختلف أطيافهم 
لتقدمي واجب العزاء.

وكان لعضيده وولي عهده 
األمني، حفظه اهلل، ذات 

الدور املساند والداعم والذي 
تواجد في مسجد اإلمام 

الصادق بعد وقت قصير من 
وقوع اجلرمية، وتواجد في 
املقبرة وتواجد في مجلس 
العزاء، فأغلق أميرنا حفظه 
اهلل ورعاه بحكمته الواسعة 
وبصيرته النافذة وقرارته 

احلاسمة الباب بإحكام أمام 
املتربصني واملتصيدين 

باملياه التي عكرتها اجلرمية 
النكراء، والتي استهدفت 

إثارة الفتنة فإذا بها تتحول 
ملناسبة لتعزيز وتكريس 

الوحدة الوطنية، ومناسبة 
لتأكيد احملبة والتواد والتآخي 

بني فئات املجتمع الكويتي 
الكرمي.. فتحية إجالل 

وإكبار ألميرنا املفدى وقائد 
مسيرتنا، وأمد اهلل في بقائه 

تاجا على رؤوسنا ومتعه 
بالصحة والعافية.. وحفظ اهلل 

الكويت وأهلها من كل سوء.
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رؤى كويتية

ذعار الرشيدي

ريم الوقيان

عبدالمحسن محمد المشاري 

بكل فخر أقول ال أحد يشبه صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
بزيارته مقر انفجار مسجد اإلمام 

الصادق بعد دقائق من احلادثة ضاربا 
بعرض احلائط كل التحذيرات األمنية من 

ان املكان غير آمن ويفترض ان ينتظر 
ساعات لتأمني املوقع، ليحضر ويدخل 

ويتفقد املكان وغبار االنفجار اليزال عالقا 
ولم يترسب بعد، ويطلق جملته »هذوال... 

عيالي« بعد ان شاهد جثامني الشهداء 
من ضحايا التفجير، نعم ال أحد يشبهه 
ألنه ما من حاكم فعل أو سيفعل ما فعله 
صاحب السمو بعد احلادث بدقائق، وال 

احد يشبهنا ككويتيني عندما صار املصاب 
شيعيا اصبح العزاء سنيا دون ترتيب 

وال تنسيق، الدم شيعي والدمع سني من 
كويتيني ومقيمني.

ال أحد يشبهنا ككويتيني ألننا لم ننتظر 
توجيهات حكومية وال خطبا وال خطابات 

رنانة لتعلمنا أو توجهنا نحو الوحدة 
الوطنية بل حتركنا ذاتيا وقبل ان يصدر 

توجيه واحد فامتأل بنك الدم باملتبرعني 
من كل األطياف، وكان ختام الدرس الذي 
علمناه للعالم اجمع انه وان كان املصاب 

في مسجد شيعي فإن العزاء في مسجد 
الدولة الكبير.. السني.

>>>

الرحمة لشهدائنا وليشف اهلل املصابني.

>>>

وزير االعالم الشيخ سلمان احلمود، ان 
تلفزيون الكويت ورغم احلدث اجللل 

واملفاجئ إال أن ساعات البث األربع 
والعشرين االولى على القناة االولى التي 

أعقبت اإلعالن عن حادثة التفجير كان 
لها دور رئيسي وحيوي ومهم في تطمني 
نفوس الناس عبر نقل احلدث أوال بأول 
والتأكيد على جميع التحركات احلكومية 

باالضافة الى كمية الرسائل اإلعالمية 
التوعوية املدروسة التي حملتها ساعات البث 
عبر استضافة كتاب ومحللني وشيوخ دين 

وعلماء ومختصني.
وأعتقد ان هناك من اتهم وزارة االعالم 
بأنها ليس لديها خطط واضحة إلدارة 

األزمات، ولكن للحق ولألمانة وزارة االعالم 
وحتديدا طاقم قطاع االخبار بشكل خاص 
والتلفزيون واإلذاعة بشكل عام كانوا على 

مستوى احلدث واحترافيتهم ال ميكن ان 
تنكر، واعتقد ان خطط ادارة األزمات كانت 

جاهزة في وزارة االعالم.

>>>

ال أعرف من هو صاحب فكرة ان تتحول 
جملة صاحب السمو »هذوال.. عيالي« الى 
شعار ويتم تعليقه على عدد من الشوارع 

الرئيسية ولكن هذا الشخص أيا كان يستحق 
تقديرا مميزا ألنه قام بتأطير جملة صاحب 

السمو البلسم في مكانها الصحيح واملستحق.

>>>

رمبا ال يفهم كثير من اإلخوة العرب سر 
وأدنا ككويتيني للفتنة في الدقيقة االولى 

حملاولة والدتها عبر التفجير اإلرهابي 
الذي طال اآلمنني املصلني في مسجد 

اإلمام الصادق، ولكن وباختصار شديد 
ودومنا استخدام مفردات علم االجتماع 

ومصطلحات التصنيف فسنة الكويت غير 
عن كل السنة في العالم وشيعة الكويت 

غير، واضحة؟، فنحن كما نحب ان نعرف 
عن أنفسنا اننا مسلمون كويتيون وال 

يعنينا املذهب كثيرا. 

ترابطنا االجتماعي مع جيراننا وأحبائنا 
وأصدقائنا منذ أيام أجدادنا كانت من اقوى 
العالقات االجتماعية.. يجمعنا صفاء القلب 
والعالقات الطيبة.. ال نعرف كلمة سني وال 

شيعي وال وال.. املهم اني كويتية مسلمة 
ديننا دين االسالم دين التسامج والغفران 

والرحمة، نتجمع في الفرح واحلزن ونزداد 
قوة وتالحما، وقت الشدة نتغنى باألغاني 
الوطنية أنا كويتي أنا قول وفعل وعزومي 

قوية.. تهزنا بكل ما فيها من حب لتراب هذا 
الوطن. 

>>>

جمعة احلزن.. أدمت قلوبنا وعصرت 
احلزن.. والعزاء أصبح في كل بيت كويتي 

يبكي شهداءنا ويطلب من اهلل ان يعافي 
مصابنا.. قوتنا في تالحمنا وحدتنا يدا بيد.. 
»هذوال عيالي« لن ننساها ودمعتك الغالية يا 

أبونا صباح زادتنا بكاء ولكنها قوة لنا في 
متاسكنا وثباتنا ووحدتنا وحبنا وستظلني 
يا كويت أقوى من إرهابهم وفتنتهم مهما 

حاولوا.

>>>

احدى الصديقات كتبت لي كلمات تعبر 
عما في قلوبنا ووعدتها ان أنشرها لها، 

تقول: كلنا مسلمون نحب ونكره من دافع 
إنساني.. مو مذهبي، وال نعمم على اجلميع 

مو زينيني وندحر الفنت وال نؤججها إذا طلع 
كم واحد من الشيعة يتهم السنة.. فاحلمد 

هلل أن طلع من الشيعة من يستنكر ويدافع 
عن السنة، ألننا ربينا حتت سقف ديرتنا 

الكويت من أمراء وشيوخ وآباء وأجداد 
سنة وشيعة وكنا نأكل في محرم من نفس 
جدورهم.. كنت أسمع وأرى إحدى جاراتنا 

ومعارفنا وهم يضعون القماش األخضر 

في شعرهم أو سياراتهم تيمنا ببركته.. 
وحكاياتهم في الذهاب إلى جزيرة فيلكا 
لزيارة اخلضر، وصديقاتي شيعة وسنة 

لم نكن نخوض ونقول.. أنتم ونحن، كان 
فكرنا سليما وفرحنا واحد وضحكتنا 

واحدة وطلعاتنا واحدة وحزننا واحد.. فيا 
أمهات الشيعة رفقا بأبنائنا السنة، ويا أمهات 

السنة رفقا بأبنائنا الشيعة.. فربنا واحد 
وإسالمنا واحد وكلنا كويتيون ونفتخر..

)منى بن سالمة(. 

>>>

من الفرية: سيظل الشعب األصيل على العهد 
باقي ال فرق بني سني وشيعي وال بني حضري 

وبدوي، سنضحي بالغالي والنفيس من أجل 
تراب الوطن.. حب الكويت في دمنا وعروقنا 

وسنصمد أمامهم ولن يهزمونا وستظل 
الكويت بلد أمن وأمان.. أحبچ يا كويت.

أرسل لي صديق هذه الرسالة األجمل 
من جميلة، نتمنى على جميع املواطنني 

من ساسة وكتاب ومغردين على اختالف 
انتماءاتهم العقائدية أو الفكرية والسياسية 

أن يتوقفوا عن التعليقات واالتهامات 
املتبادلة أثناء هذا احلدث اجللل الذي آلم 

اجلميع ويوفروا الحقا جدلهم العقيم 
وانتهازية البعض منهم لألسف الشديد 

احتراما وتقديرا ملصاب الكويت وفاجعة 
أهالي الضحايا واملصابني األبرياء والكويتيني 
جميعا، وهذا أقل ما ميكن االلتزام به إحسانا 

لعزاء الكويت الكبير واهلل املستعان. 

>>>

من هو اإلمام الصادق؟ 
هو اإلمام جعفر بن محمد بن علي بن 

احلسني.
كان إماما من أئمة أهل السنة، وقد أخذ عنه 

أبوحنيفة ومالك وغيرهما وكان قوله معتبرا 
عند أهل السنة قدميا وحديثا، فمن طالع 

كتب احملدثني والفقهاء يجد النقل والرواية 

عنه وعن أبيه اإلمام الباقر كثيرا، كما يجد 
إمامته في كتب الفقهاء واملؤرخني، فقد 

وصفه الذهبي في السير بأنه شيخ املدينة، 
ونقل عن أبي حنيفة أنه قال فيه: ما رأيت 

أحدا أفقه من جعفر بن محمد.
أبوه: اإلمام محمد بن علي الباقر.

أمه: أم فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي 
بكر الصديق.

زوجاته: فاطمة بنت احلسني األثرم، 
وحميدة البربرية.
ذريته: له 11 ولدا 

إسماعيل، وعبد اهلل، وموسى الكاظم، 
وإسحاق، ومحمد العباس، وعلي )املعروف 

بالعريضي(، وأبو بكر وأسماء وفاطمة 
وعائشة.. )رسالة وصلتني من صديق(.

>>>

سنة الكويت هم شيعة الكويت.. وشيعة 
الكويت هم سنة الكويت، كلنا إخوان 

واخوات ويدنا مع يد صاحب السمو أمير 
البالد وولي عهده واهلل يحفظ الكويت 

وشعب الكويت.

>>>

سجل يا تاريخ اليوم الشعب الكويتي أثبت 
للعالم انه ال فرق بني سنة وشيعة جميعهم 

مسلمون وال فرق بني مسجد سنة ومسجد 
شيعة، هذه رسالة للعالم.

نحن في شدة، نحن في فتنة فرددوا دائما:
بسم اهلل الذي ال يضر مع اسمه شيء في 
األرض وال في السماء وهو السميع العليم 

اللهم إنا استودعناك أرواحنا وانفسنا وأهلنا 
وأقاربنا وأصدقاءنا ومن نحب وبيوتنا 

ومساجدنا وديننا وعقيدتنا يا من ال تضيع 
عنده الودائع يا اهلل.

اللهم إنا نستودعك وطننا وأرضنا 
واملسلمني فاحفظه يا رب وال تضيعه بيد 

السفلة املجرمني، اللهم إنا نعلم أن مع 
العسر يسرا ومع الشدة فرجا وإنك مبدل 

األحوال من حال إلى حال ربنا إنك ترانا 
وتعلم بحالنا فأبدل عسرنا يسرا وابدل 

شدتنا بالفرج القريب. 

ال أحد يشبهك.. 
وال أحد يشبهنا

يا فتنة.. أخطأتي 
العنوان

رسائل إلى أهل 
الكويت ورسائل 
لـ »داعش«
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رمييات

يا سادة يا كرام

عندما تلقيت خبر التفجير اإلرهابي في 
مسجد اإلمام الصادق في صالة اجلمعة 
املوافق 6/26 كنت أزور معلمي في ذلك 

الوقت ألبارك له بالشهر الكرمي، وأطمئن على 
صحته، وأثناء زيارتي وجدت هاتفي يستقبل 

كماً من الرسائل بشكل مزعج، وهنا وجدت 
معلمي يطلب مني أن أشاهد هاتفي لعل األمر 

يحتم علّي أن أرى وأرد على من يراسلني، 
فقمت بالفعل أقرأ ما أرسل لي وإذ بي عند 

قراءتي ومشاهدتي للرسائل لم أمتالك نفسي 
وانهمرت في البكاء، فقال أستاذي: عسى ما 
شر؟ قلت له: كارثة في الكويت، ممكن تفتح 
التلفاز، للتأكد من صحة ما أقرأه وأشاهده 
من أخبار. وبالفعل قام بفتح التلفاز وإذ بنا 

جند ما رأيته ولم أقدر أن أبلغه به حقيقة أمام 
أعيننا.

وبعد تهدئتي ومتابعة األخبار وجدت أستاذي 
يقول: املهم اآلن أهل الكويت شنو بيسوون 
بعد 26؟ فقمت بسؤاله ماذا تعني؟، فقال: يا 

بنتي هذه رسالة ألهل الكويت قد نكون بالفعل 
أجبنا على العدو في نفس الساعة بحضور 

والدنا أمير الكويت في اللحظة نفسها ليطمئن 
على أبناء الكويت، فتلك رسالة لكل معتد على 
وطننا بأنه ال تفرقة وال عنصرية في موطنناـ 
ولكن املفترض أن نفكر كيف نحصن الكويت 

ونحصن أنفسنا لنكون حصنا متماسكا 
ال تفرقه طائفية وال مذهبية وال يقدر هذا 

اإلرهاب على هدم وحدتنا الوطنية؟ مبعنى 
أكثر: تتذكرين ملا كنت أقول لك ابتعدي عن 

األخبار التي تبعث إليك عن طريق »الواتساب« 
ومن املفترض أن نسمع ونقرأ األخبار من 

مصادر موثوقة.. فقلت: نعم أذكر. 
فتابع احلديث: وتتذكرين عندما كنت أقول 
لك عدم تداول كل ما يهدم الوحدة الوطنية 

من خالل اإلشاعات التي تروج من أناس لهم 
أجندات بعمل الفتنة في مجتمعنا، كل هذا 
البد من اآلن أن يتوقف وأن يتجاهله أهل 

الكويت، فالتجاهل يجعل أصحاب تلك الرسائل 
واإلشاعات ييأسوا وتصبح إشاعاتهم ليست 

لها قيمة وال أهمية عند أهل الكويت هذا شق، 
أما الشق الثاني فهو دور اإلعالم، اذ البد أن 

يكثف في األيام القادمة تثبيت الوحدة الوطنية 
وال يقتصر هذا فقط في اإلعالنات أو البرامج 

القصيرة »ال« فالبد اآلن أن توضع خطة 
إعالمية مكثفة تعمل على كيفية غرس القيم 

للوحدة الوطنية وإثرائها في مجتمعنا من خالل 
املسلسالت والبرامج، كما البد أن يصحو 

اإلعالم للبرامج الدينية وانتقاء من يقومون 
بتقدميها وتكون الرسائل الدينية محتواها 

الوحدة الوطنية واألخوة والرحمة من خالل 
قصص وأحاديث تدعم القضايا التي قمنا 

بذكرها، وأخيرا التربية واألسرة لهما دور مهم 
وأساسي وذلك باالبتعاد عن غرس التطرف 

املذهبي، وبناء مجتمع يقوم على أنا »كويتي«.
٭ مسك اخلتام: صح لسانك يا أستاذي 

وأمتنى أن تصل رسالتك.

Nermin-alhoti@hotmail.com
د.نرمين يوسف الحوطي 

ماذا بعد 
يوم 26؟

محلك سر

saad.almotish@hotmail.com
سعد المعطش 

يتسابق الناس لتسجيل اسمائهم أو 
اجنازاتهم في تاريخ البشرية حتى وصل 
األمر ببعضهم مبحاولة وجود اسمه في 

كتاب »جينتس« لألرقام القياسية فتجدهم 
يتسابقون حملاولة تخطي من سبقه في 

الرقم الذي مت تسجيله سابقا.
في األسبوع املاضي مت تسجيل رقم جديد 
بتجهيز أطول فطيرة بيتزا مت صنعها في 
العالم وقد تناقلت وسائل اإلعالم العاملية 

ذلك اخلبر وفي نفس األسبوع تسجل نفس 
املوسوعة رقما قياسيا جديدا بأطول مائدة 

في العالم لصالح مدينة االسكندرية املصرية.
لقد فرحت واعتزت تلك املدن بتلك االرقام 

التي حطموها وجعلوا احلسرة تدخل 
قلوب اصحاب االرقام السابقة ولكن مهما 

فرحت بلدان العالم أجمع بأرقام قياسية أو 
بطوالت رياضية أو أي شيء فلن يعتزوا 

بشيء مثل اعتزاز الكويت بشيء حدث 
فيها.

لم يكن رقما قياسيا ليحطم وال بطولة 
رياضية للتسابق ولكنه حدث يجلب الفخر 

لألبناء بوالدهم ففي يوم اجلمعة املاضية 
يتفقد والد اجلميع حضرة صاحب السمو 

األمير حفظه اهلل ورعاه مكان حادث 
االنفجار بعد أقل من ساعة من وقوعه ومن 
بعدها بقليل يحضر سمو ولي العهد وسمو 

رئيس الوزراء غير مكترثني للوضع األمني 
للمكان.

هذا األمر لم يحدث أن قام به رئيس دولة 
في العالم وكلنا نتذكر أن الرئيس األميركي 
وهو رئيس أقوى دولة في العالم لم يصرح 

ولم يعرف العالم مكانه إال بعد حوالي 6 
ساعات من الهجوم في 9/11 ولكن قائدنا 

ووالدنا يثبت للعالم أنه ليس قائدا لإلنسانية 
فقط بل قائدا للشجاعة والتاريخ وسيسجل 

فعل سموه الذي لم يسبقه عليه أحد.
أدام اهلل أسرة اخلير وأسرة الشجاعة أسرة 

الصباح وال دام من يحاول تفريقنا بحجة 
النصيحة...

قائد الشجاعة

رماح

بعد اجلرمية النكراء التي حدثت في مسجد 
اإلمام الصادق نشر تنظيم داعش عبر شبكة 

االنترنت تسجيال صوتيا نسبه إلى املجرم 
القاتل يعج بالشتائم التكفيرية الخوتنا 

الشيعة وتهديد بالقتل ووعيد بالتدمير. بيد 
أن تلك الشتائم والتوصيفات التي وردت 

في التسجيل لم تطرق أسماعنا للمرة 
األولى، بل هي توصيفات دارجة في اخلطاب 
املذهبي ويسمعها الناس كثيرا رغم بشاعتها 

وخطورتها.

>>>

رمبا تكون القيادة السرية التي وضعت خطة 
العملية االنتحارية في مسجد اإلمام الصادق 

تهدف إلى شق الوحدة الوطنية أو زعزعة 
التعاون اخلليجي باختيارها عنصرا خليجيا 
ال كويتيا لتنفيذ العملية، غير ان االنتحاري 

صبي، غر، جاهل ال يفهم تلك األهداف، 
وهو كما افصح صراحة في التسجيل قام 

بالتفجير لقتل )الروافض أعداء اهلل دفاعا عن 
نبيه وعن دينه( وقدميا قيل االعتراف سيد 
األدلة وها هو القاتل يعترف مبقاصده التي 

ليس منها شق الوحدة الوطنية.

>>>

وصف طائفة من املسلمني بصفات تكفيرية 
مسمومة بغيضة أمر رائج ومعلن في اخلطاب 

املذهبي لبعض اجلماعات الدينية. وملواجهة 
تداعيات اجلرمية النكراء يجب علينا وقف 

احلديث املكرور والفضفاض عن الوحدة 
الوطنية التي نعرف متانتها وصالبتها، 

والتوجه مباشرة إلى لب املصيبة في ذلك 
اخلطاب املسموم واقصد »الفكر التكفيري« 

ومطاردته بجسارة، ومحاصرته بقوة، 
ودفنه بإصرار، وعدم تضييع الوقت واجلهد 

باحلديث عن الوحدة الوطنية التي، وهلل 
احلمد، ال تعاني من خلل.

www.salahsayer.com
@salah_sayer

صالح الساير

هنا ال هناك

السايرزم


