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سامي عبداللطيف النصف 

بدأ عمل تنظيم القاعدة اإلجرامي مع سقوط االحتاد السوفييتي 
ورحلة بعض القوى املؤثرة في العالم للبحث عن »عدو« فأتى 
العدو بأفظع صورة على شكل تنظيم القاعدة الدموي العاملي 

وعمليات قتله الوحشية املصورة وقطعه رقاب اآلسيويني 
واألوروبيني واألميركان.. الخ، ثم تفجيراته غير املبررة لألبرياء 

في اوروبا وأميركا وأفريقيا وآسيا، كي يصب العالم غضبه 
على العرب واملسلمني وميوت الضمير العاملي جتاه اجلرائم 

التي سترتكب بحقهم مستقبال بعد ان متت شيطنتهم وجعلهم 
أقرب للوحوش الضارية التي يحل صيدها وقتلها..!

>>>
وبعد ان قام تنظيم القاعدة اإلرهابي بدوره على أكمل وجه 

وأصبح محرجا استكمال عملياته اإلرهابية بعد أحداث 
سبتمبر 2001 واحلروب املليارية التي شنت حملاربته ووقفه، 

بات لزاما ان تتقاعد قياداته وينتهي دوره ليحل محله 
تنظيم داعش بقيادات شابة ليؤدي األدوار نفسها بارتكاب 

اجلرائم الوحشية املصورة بأمناط جديدة كاحلرق والتفجير 

بالضحايا واإلغراق باألقفاص باملاء لتنسب اجلرائم للشعوب 
التي يراد قتلها وبث الفنت بني طوائفها وأعراقها كحال 

الشعب العراقي والشعب السوري املغلوبني على أمرهما كي 
ال يبكي عليهما أحد.

>>>
إن السكوت الدولي عن جرائم البراميل املتفجرة في سورية 

والتهجير واالعتقاالت واإلعدامات في العراق نتاج طبيعي 
ألعمال داعش والقاعدة وسيستمر الضمير العاملي في سبات 
عميق على ما يجري في الصومال وليبيا واليمن وغيرها من 

قبل امليليشيات ولن تتوقف احلروب األهلية التي تتسبب فيها 
التنظيمات املتطرفة حتى آخر قطرة دم من آخر طفل عربي 

مسلم!
>>>

آخر محطة: ال تهم املسميات والقيادات املهم دائما هو وجود 
تنظيمات إرهابية الواحدة تلد األخرى مهمتها األساسية إعادة 

رسم خرائط دول املنطقة وتعميدها بالدم. 

ملاذا ُخلقت 
القاعدة 
وداعش؟!

محطات

@AL_sahafi1
حمد سالم المري

نشر الزميل أحمد الصراف مقاال في الزميلة 
»القبس« يوم الخميس الماضي بعنوان »جامعات 
ضهيب وجمعية اإلخوان المهندسين« انتقد فيها 

قيام بعض المواطنين بشراء شهادات هندسة 
مزورة من شركة Axact التي يملكها شخص 

اسمه ضهيب في كراتشي مؤيدا ما قامت به الهيئة 
السعودية للمهندسين بنشر قائمة سوداء بأسماء 

من حصل على هذه الشهادات المزورة ومنعهم من 
تولي أي مناصب إشرافية، مطالبا الكويت بأن تحذو 
حذو السعودية في هذا االتجاه وتسارع في الكشف 

عن هؤالء ومنعهم من تولي مشاريع البالد. ونحن 
نؤيد ما كتبه الزميل أحمد الصراف بكل قوة، بل 

ونطالب الحكومة الكويتية باعتبار التعليم أمن قومي 
تسن لمن يحاول العبث به عقوبات صارمة وقوية. 
فمن المعروف أن أهم استثمار حاليا هو االستثمار 
في العقول من خالل جودة التعليم ألنه السبب في 

ارتقاء وتطور الدول. ولكننا نخالف الزميل أحمد 
الصراف في اتهامه مواد التدريس التي يرى فيها 

زيادة في الجرعات الدينية وتقل فيها الجرعات 
األخالقية بأنها السبب في سماح هؤالء األشخاص 

ألنفسهم باقتراف مثل هذه الجريمة واألضرار عمدا 

بأسرهم ومجتمعاتهم، ألن الدين اإلسالمي أساسا 
دين يحث على مكارم األخالق، وذلك مصداقا 

لقوله ژ »إنما بعثت ألتمم مكارم األخالق«، وقوله 
ژ أيضا »أكثر ما يدخل الناس الجنة، تقوى اهلل 
وحسن الخلق«، وقول أم المؤمنين عائشة رضي 

اهلل عنها لما سئلت عن خلق النبي ژ، فقالت: »كان 
خلقه القرآن«، وقول اهلل تعالى في وصف نبيه ژ 
في سورة القلم اآلية )4( )وإنك لعلى خلق عظيم(. 

ومن اطلع على القرآن الكريم وجد عدد اآليات 
التي تتحدث عن األمور التي في الفقه 300 آية من 

6236 آية في العقيدة واألخالق، كذلك من يطلع 
على األحاديث النبوية الشريفة يجد ان األحاديث 
التي تتحدث عن الفقه تقارب الـ2000 حديث من 

إجمالي 60.000 حديث معظمها يتحدث عن العقيدة 
واألخالق. وهذا دليل قاطع على أن الدين اإلسالمي 
هو دين أخالق ومعامالت مرتكزة على توحيد اهلل 
وإفراده بالعبادة، كما أن هناك الكثير من العلماء 
والمفكرين الغربيين شهدوا بأن الدين اإلسالمي 

هو دين يحث على العلم والتطور وال يتعارض مع 
العقل. 

فقد نقل عن »برناردشو« قوله في بحثه المعنون 

»اإلسالم بعد مائة عام«: »إن المستقبل العاجل 
عندما يريد الرجال المفكرون أن يلجأوا إلى دين 

يحمي الفضيلة، ويقي المجتمع ويكون سببا 
للحياة السعيدة في البشر، فسيجدون اإلسالم هو 

الدين الوحيد الذي يضمن لهم التقدم والنجاح، 
وأول البراهين على ذلك، أن اإلسالم ال يمنع أي 
تقدم سواء كان النهضة الفلسفية أو الكيماوية، 

فاإلسالم هو الدين الذي نجد فيه حسنات األديان 
كلها، وال تحد حسناته. واإلسالم دين حرية ال 

استعباد، وقد قرر أخوة اإلسالم منذ ألف وثالثمائة 
وخمسين سنة، وهو المبدأ الذي لم يعرف عند 

الروم والسابقين، وال عند األوروبيين واألميركيين 
الحاضرين«، وقال »اينشتاين«: »إن عظمة اإلسالم 
تتركز في عوامل ثالثة: أنه أحدث األديان، وأنه لن 

يخاصم العلم، وأنه استطاع أن يعالج أزمات العالم«. 
ولكن لألسف ابتعاد المسلمين عن فهم دينهم الفهم 

الصحيح وتأثرهم بثقافات ومعتقدات ال تمت الى 
اإلسالم بصلة جعلهما ال يتورعون عن ارتكاب 
الجرائم في حق أنفسهم وفي حق مجتمعاتهم 

ودولهم مثل قيامهم بالحصول على شهادات علمية 
وأكاديمية.

الدين اإلسالمي 
يحث على مكارم 
األخالق

اشارة

انتظارات

أصيبت الكويت قبل أيام قالئل بنكبة وفاجعة كبيرة هزت 
املجتمع الكويتي أال وهي تفجير مسجد األمام الصادق، 

واستشهاد 27 روحا مؤمنة بريئة على يد تكفيري إرهابي 
منتم لدولة داعش الال إسالمية، ال ذنب لهم وقتها سوى 

الصالة والسجود والتضرع هلل عز وجل في يوم فضيل وفي 
شهر فضيل، فاستحقوا بحق لقب شهداء الصالة والصيام.
شاءت إرادة اهلل تعالى أن تراهم شهداء كما شاءت إرادة اهلل 

أن يكون هذا احلدث األليم سببا لتالحم الشعب الكويتي 
وتكاتفه صفا واحدا مع بعضه البعض من جهة، ومن جهة 

أخرى كان سببا ألن يرى العالم أجمع مدى ترابط هذا 
الشعب مع أمير الكويت ذلك احلاكم واألب احلاني مع شعبه 

في األزمات واحملن، مرسال بذلك أعظم رسالة لذلك الفكر 
التكفيري اإلرهابي على أن الكويت عصية على إرهابكم 

وقوية بعزميتها وإرادة شعبها، بل وازدادت قوة.
وإحقاقا للحق يجب علينا أوال شكر أميرنا حفظه اهلل على 

وقوفه مع أبنائه صفا واحدا، فكلماته ودموعه وذهابه ملوقع 
احلادث رغم اخلطر قائال »هذيل عيالي« قد دخلت قلوب 
الكويتيني جميعا وبينت مدى حرص احلاكم على شعبه 

وأبنائه، وكذلك أدائه للصالة املوحدة في املسجد الكبير في 
مشهد رائع يجمع أهل الكويت جميعهم لهو مشهد يثلج 

الصدور ويخرس ألسنة أهل الفنت.
وشكر آخر مستحق لوزارة الداخلية ممثلة بوزيرها الشجاع 
على جهودهم الواضحة في حراسة املساجد وتوفير احلراسة 

الالزمة للمصلني.
وكذلك الشكر موصول لكل من تطوع من الشباب املؤمن 

حلراسة بيوت اهلل، جزاهم اهلل جميعا خير اجلزاء وبارك اهلل 
في تلك اجلهود الطيبة.
ولكن ماذا بعد التفجير؟

هل ما سبق يكفي ملنع تكرار مثل هذه احلوادث املأساوية 
مستقبال؟ أم هناك تدابير أخرى يجب أن نأخذها في 

االعتبار؟
نعم هناك عدة تساؤالت قد تتواجد في أذهان العديد منا.. 

منها ما يلي:
1-هل يكفي تواجد الدوريات األمنية كل جمعة وإلى متى 

ستستمر؟ شهر أم أكثر؟
أم سيعود اجلميع ملمارسة أعمالهم املعتادة ومن ثم توكل 
مهمة احلراسة إلى الشباب املتطوع؟ وهل سنضمن دائما 
وجود أعداد كافية من املتطوعني وقت احلاجة لهم وتترك 

األمور تدار عشوائيا هكذا؟
2-هل سيتم جترمي اخلطاب الطائفي التحريضي بشكل جاد 
وحازم والذي نشهده يوميا في وسائل التواصل االجتماعي؟
أما آن األوان لتفعيل قوانني ازدراء املذاهب والوحدة الوطنية 
من الداخلية ذاتها وحتويل كل من يثير النعرات املذهبية إلى 

احملاكمة درءا للفنت؟
فاملثل الكويتي يقول »طق املربوط يخاف املفتلت«.

3-صالة اجلمعة املوحدة نعم مشهد رائع وجميل، ولكن هل 
سنراه يتكرر على شاشة إعالمنا كل جمعة؟

أال نحتاج اآلن إلعالم واع ورسائل توعية متكررة في إعالمنا 
الرسمي تهدف إلى تأصيل الوحدة الوطنية ونبذ التعصب 

وحتذير الشباب من الفكر التكفيري اإلرهابي املنحرف؟
4- األهم مما سبق جميعا، أال نحتاج إلى استحداث إدارة 

أمنية متكاملة خاصة ملكافحة اإلرهاب والتطرف؟
نعم نحتاج ذلك وبشدة، فكل من يقوم بهذه املهمة اآلن هم 

منتدبون بشكل مؤقت وسوف يعودون ملهامهم السابقة، 
لذلك يجب استحداث إدارة خاصة ملكافحة اإلرهاب وحلماية 
املساجد بشكل دائم ولإلبالغ عن أي خطر يتعلق مبمارسات 
داعش اإلرهابية، فاخلطر لن يزول بهذه السرعة وليس من 

السهولة القضاء عليه سريعا.
وفي اخلتام ال يسعني إال الدعاء هلل تعالى بأن يحفظ الكويت 
وأميرها وشعبها من كل مكروه وأن يرد كيد الكائدين بها في 

نحورهم ويحفظنا جميعا من شرورهم.
ودمتم بخير.

freepen@outlook.com
د.فرح عبدالحميد صادق

ماذا بعد التفجير؟!

قلم حر

لقد تطرقت سابقا الى إنشاء مركز إلدارة الكوارث، وقد 
تبني للجميع ضرورة تواجد مثل هذه املراكز في جميع 

احملافظات تتبع مركزا رئيسيا للكوارث، هناك أنواع 
من الكوارث منها الطبيعية، مثل الزالزل والتسونامي 

واألعاصير أي التي ال يتدخل فيها اإلنسان خللق 
هذه الكوارث، وهناك كوارث مفتعلة من اإلنسان، مثل 

ما حدث في مسجد اإلمام الصادق گ، واحلروب 
وغيرها.

فمن خالل متابعتنا لألحداث من الوهلة األولى تبني ان 
هناك ارتباكا وعدم معرفة بكيفية التعامل في مثل هذه 
احلاالت ال من أفراد الداخلية أو اإلطفاء أو الصحة، مع 
اننا نشكر وزارتي الداخلية والصحة وجميع من كان 
متواجدا وبذل أقصى ما يستطيع كل حسب مجهوده 
الشخصي او بتوجيهات املسؤولني املتواجدين، وقد 

جتلى واضحا بأنه ليس هناك تنسيق بني تلك اجلهات.
واعتقد انه لو كان هناك مركز إلدارة الكوارث ولديه 
خطة عمل مشتركة ولدى املسؤولني على هذا املركز 
لوائح وقوانني وضعت ملثل هذا احلادث أو غيره من 
الكوارث األخرى ألن لكل كارثة خطة عمل تختلف 
عن األخرى وكذلك كيفية العمل مع وزارات الدولة 

ومؤسساتها حسب احلادث أو الكارثة، ألن وجود مركز 
إلدارة الكوارث يحد من عدد املصابني أو املتوفني، وإذا 
مت اتباع خطة عمل واضحة مدروسة، ويناط لكل جهة 

اختصاصات محددة لكل حدث، فإن العمل سيكون 
أجنح وأتقن من تدافق الكل في مكان احلدث وعدم 

اإلملام بكيفية التعامل ما قد يؤدي الى الضرر وتأخير 
وصول اإلمدادات الصحية واإلطفائية وغيرها من 

املعدات الالزمة.
ويكون هذا املركز مخول بأن يستعني بجميع وزارات 

الدولة وهيئاتها ومؤسساتها وكذلك املؤسسات 
والشركات الوطنية حسب ما تقتضيه املصلحة العامة، 

ملكافحة هذه الكوارث أو احلوادث الكبيرة التي تؤثر 
مبصالح البالد واحملافظة على املواطنني واملقيمني على 

هذه األرض الطيبة.

مصيب نجم

مركز إلدارة الكوارث

همسة

يعبر لغويا عن البالء واالبتالء 
مبعنى: االختبار واالمتحان 
ومن خالل االبتالءات تظهر 

معادن الشعوب وعن رسول 
اهلل ژ، أنه قال: عظم اجلزاء 

مع عظم البالء، وإن اهلل إذا 
أحب قوما ابتالهم، فمن رضي 

فله الرضا، ومن سخط فله 
السخط.. نعم صدقت يا رسول 

اهلل ژ فاهلل اذا احب قوما 
ابتالهم ليظهر لنا اخلبيث من 

الطيب.
واذا كانت الكويت ابتليت 

مؤخرا بحادث ارهابى استهدف 
مواطنني اثناء صالتهم فإن هذا 
العمل االرهابي اجلبان اظهر ان 

الشعب الكويتي بكافة طوائفه 
ومكوناته من املعادن األصيلة 

الطيبة، وبعد مرور بضعة 
ايام على هذه الفعلة االجرامية 
الشنعاء فما نستخلصه منها 
انها رغم مرارتها ثبتت دعائم 

الوحدة الوطنية في البالد 
لتزيدها قوة على قوة.

وجاءت حكمة صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد 
بزيارة مسجد الصادق الذي 
شهد هذا احلادث االرهابي، 

لتؤكد للقاصي والداني خارج 
البالد ان الكويت شعب واحد 

وسيظل متماسكا شاء من 
شاء وأبى من أبى. وجاءت كل 
كلمات أميرنا بعد هذا احلادث 

لتؤكد ان الشعب الكويتي ال 
فرق فيه بني مواطن وآخر 
وان الكل هم أوالد أميرنا 

الذي اكد ان هذه احملنة أبرزت 
بجالء حقيقة الشعب الكويتي 

وأصالة معدنه وتكاتفه في 
السراء والضراء أسرة كويتية 
واحدة تسودها احملبة واأللفة 
ويجمعها حب الوطن والوالء 
له. وبني كالم اميرنا التالحم 

الوطني الذي فاق احلدود 
عقب هذا احلادث االرهابي، 

كما ان االخوة الشيعة اثبتوا 
معدنهم األصيل عقب هذا 

احلادث االجرامي من خالل 
اعالنهم ان هذا احلادث اريد 

به تفتيت اللحمة الوطنية وهم 
بذلك اثبتوا لألصابع اخلفية 
التي تريد العبث بالكويت ان 

الفتنة الطائفية ال مكان لها 
في الكويت على االطالق. كما 
أكدت مواقف االخوة الشيعة 

النبيلة هذه ان جميع مواطني 
الكويت يد واحدة في كل احملن 

واالختبارات التي يصاب بها 
الوطن. كما أن االخوة السنة 

كانوا اشد ايالما عقب هذا 
احلادث االجرامى الن الكويت 
بجميع مكوناتها وان اختلفوا 
بعض الشيء في الرؤى ولكن 

في األول واألخير يجمعهم 
حب الكويت، وعلينا جميعا 

ككويتيني ان نحذر من هؤالء 
اخلبثاء الذين يحاولون اشعال 

النيران في الكويت وهذا لن 
يكون بإذن اهلل الن الكويت 

فيها شعب اصيل بطبعه تربى 
على الكرم واألخالق والعزة 
واألصالة وتربى على الدفاع 

عن وطنه والزود عنه في وجه 
األعداء الذين يتربصون بنا.

majedaburamya@hotmail.com
ماجد بورمية

هكذا هي الكويت يد 
واحدة في كل احملن

mubarakalenezi@hotmail.com
@engmubarakq8

م.مبارك عبدالرزاق العنزي 
قال ژ: »إن من ضئضئي )أي: صلبه ونسله( هذا قوم 

يقرؤون القرآن ال يجاوز )يتعدى( حناجرهم يقتلون أهل 
اإلسالم ويدعون )يساملون( أهل األوثان ميرقون من 

اإلسالم كما ميرق السهم من الرمية لئن أدركتهم أقتلنهم 
قتل عاد« )متفق عليه(.

هم هكذا كما أخبر احلبيب املصطفى عنهم فال ميكن 
إطالقا أن تتعدى مالمحهم وتقاسيمهم االنطباقات النبوية، 
واالعتبارات التي نراها من زوايا العقل والدين واإلنسانية، 
وحتى نتماشى مع كل معطيات هذه الفئة الضالة ال يجب 

أن جنعل من سماحتنا وأعرافنا النقية نظرة تفحصية 
في حتليل صورة املشهد سياسيا أو أخالقيا أو دينيا.. 

فمواقعنا الفطرية تختلف جذريا عن مواقعهم وإنصافنا 
مع أنفسنا وتسليم جوارحنا وأنفاسنا وأقوالنا وأعمالنا 
ملنصة اإلسالم، بعيدة كل البعد عنهم وعن واقعهم الذي 
يعيشونه ويتشدقون في خزعبالته ليال ونهارا فهوسهم 

بخالفتهم املزعومة وطاعتهم لكبيرهم الذي علمهم 
السحر، واستحالل كل الدماء التي أريقت دون رأفة أو 
هوادة، وتكفير املجتمعات التي توالي حكامها، واحلث 

على شق عصا الطاعة الخ.. كل هذه األمور البد من فك 
شفراتها بدقة متناهية لتكون على طاولة املنطق واحلل 

واالستدراك.
- لنقرأ داعش جيدا..

يسيرون قوافل مرصصة بسيارات )اجليب 2015( 
اجلديدة من الرقة السورية إلى املوصل العراقية دون 
أن تطلق عليهم رصاصة واحدة، يقاتلون وينتصرون 

عبر أسلحتهم اخلفيفة وكأن الطائرات والبوارج واملدافع 
والدبابات لم تصنع بعد؟ يتحركون في كل املواقع العراقية 

والسورية ويستحلون مدنا كاملة دون معارك أو مقاومة 
تذكر، يدخلون حدود دول اخلليج وكأنهم أشباح. من 
أنتم؟ وماذا تريدون؟. حق لنا أن نطرح هذه األسئلة 

وأسئلة معتبرة ساخنة على صفيح األحداث الراهنة؟ من 
هو عراب داعش الذي أمن لهم كل هذا الدعم اللوجستي 

داخليا وخارجيا؟ ومن املستفيد من هذه اللعبة إقليميا؟ 
وملاذا دول اخلليج هي املستهدفة قبل غيرها؟ وملاذا ال 
توجه داعش بنادقها نحو إسرائيل أو نصرة إخواننا 

في غزة؟ ملاذا؟ ملاذا؟.. ولعل اإلجابة جندها في كلمة أبو 
محمد العدناني، املتحدث باسم التنظيم، والتي دعا فيها 

عناصر التنظيم في العالم، لتنفيذ عمليات إرهابية في 
)شهر رمضان على غرار الغزوات النبوية( وقد تبنى 
فعليا تنظيم داعش اإلرهابي 3 تفجيرات في فرنسا 

وتونس والكويت في آن واحد وقبلها في القديح والعنود 
على أرض الشقيقة اململكة العربية السعودية، ومن هنا 

نقرأ بأن هذه العصابة تتمرغ جهال وتصعرا في فهم 
صفحات الفتوحات اإلسالمية الشريفة من جهاد وغلبة 
وتوحيد وحدود حقة وجعل منها نسخة أخرى لتعيدها 

واقعا شيطانيا ال ربانيا على أراضي املسلمني حكاما 
ومحكومني فهم ينظرون بنظرة تسطير مالحم اخلالفة 

وإن كانت على جثث املسلمني األبرياء اآلمنني وعمال 
بتطهير الشعوب العربية واخلليجية حتديدا من معتقداتها 
وتبعياتها كما يزعمون، فال نتهاون أو نقلل من أهمية هذا 
الفكر املنحرف الذي يتمتع مبجاميع نشطة شبابية مغرر 

بها أصابت ومازالت تصيب مجتمعاتنا في مقتل وفتنة، 
متعززة ومتحصنة باجليوب النائمة واملختبئة في ثنايا 

أمننا واستقرارنا ينتظرون ساعة الصفر ليحققوا انتصارا 
في ألفيتنا اجلديدة كانتصارات عهد النبوة والصحابة 

والتابعني ومن تبعهم بإحسان على أعداء اإلسالم في شهر 
رمضان وغيره من الشهور ويأخذون منها ذريعة وتبركا.

- لنقرأ داعش جيدا.. فواهلل هم )خوارج العصر( كما أخبر 
عنهم كبار أهل العلم املعتبرين الربانيني، وال عجب فهم 

أولياء الشيطان الرجيم الذي أخرج لنا املجرمني أبو لؤلؤة 
املجوسي وعبدالرحمن ابن ملجم، فهما من عززا ثقافة 

اجلرمية وقتل األنفس الطاهرة في )مساجد اهلل( ومنهما 
انطلقت سرايا الغدر واخلزي واخليانة والحول وال قوة 

إال باهلل، وللحديث بقايا ألم وإطراق وتراتيل.. 

لنقرأ »داعش« 
جيداً..

حديث املدينة


