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شيخة العصفور

القرآن الكرمي عظيم في تفسير نفسية 
اإلنسان وتوجيه سلوكه للتكامل، 

واستكمل العالجات التي ذكرها لنا 
القرآن ملعاجلة سلوك الطفل املشاغب 
وبذيء اللسان، وقد ذكرت في مقال 
األسبوع املاضي، أن القرآن قد فسر 
لنا االحتياجات النفسية لدى اإلنسان 

من اجل اتزانه، وهي احتياجات 
يحتاج اليها كل طفل تصدر منه 

ردود أفعال مزعجة، كردة فعل نتيجة 
النقص الذي يعاني منه، ومن تلك 

االحتياجات: أوال: الضبط االنفعالي 
لدى الوالدين عند التعامل مع ابنائهم 
خاصة الطفل املشاغب، ثانيا: االتزان 

العاطفي: العاطفة هي اساس ثالثة 
أمور مستقرة في النفس، األمان 

واالتزان واالستقرار النفسي، ثالثا: 
التكرار: فالتكرار عالج فعال لكل 

نفس، فتكرار الكلمات االيجابية على 
الطفل تساهم بشكل كبير وفعال في 

تهذيب سلوكه وفكره.
يقول احلق تبارك وتعالى في محكم 

كتابة الكرمي: )أفمن أسس بنيانه على 
تقوى من اهلل ورضوانه خير أم من 

أسس بنيانه على شفا جرف هار 
فانهار به في نار جهنم( ـ التوبة: 109، 

فتقوى اهلل تأتي من الرفق والرحمة 
وكظم الغيظ والنظام العام، وهي سبل 

التنشئة الناجحة للطفل.
ومن السبل التي يرشد لها كتاب 

اهلل العظيم كأساس في اتزان النفس 
البشرية، هي النظام، لعل من 

األسباب لبعض األطفال املزعجني 
سلوكيا هي افتقارهم للنظام، لرمبا 

يعيشون حياة تعتريها الفوضى، 
ال توجد فيها أوقات منظمة لألكل 

والنوم والنزهات والزيارات، ولعل 
النظام من أهم األمور في ضبط 

النفس البشرية، فاهلل عز وجل خلق 
هذا الكون بنظام متقن، ولوال ذلك 

النظام ملا ظلت احلياة على األرض 
إلى يوم يبعثون، وكذلك أنزل النظام 

في الشرائع واملفاهيم في القرآن 
الكرمي كمرجع لبني آدم لتسير 

حياتهم االجتماعية بالنور وعلى 
أساس يريح النفس ويحقق لها األمن 

النفسي والراحة احلياتية، كذلك 
النفس البشرية، ال بد لها من النظام 
العام في تنظيم أوقات معيشتها في 
اليوم والليلة حتى تسير على مسار 
متزن منظم، والفوضى جتعل الطفل 
قلقا مرتبكا ومضطربا، وذلك لعدم 
انضباط أوقات راحته وأوقات لعبه 

وتعليمه، فالنظام يجعل منه اكثر 
هدوءا ملا يحقق له معرفة األوقات 

التي يحتاج إليها بنظام، فالطفل 
أكثر ما يربكه هو عدم اكتمال فهمه 

للمحيط الذي يعيش فيه واألمور 
احلياتية، فكلما زاد فهمه قل 

اضطرابه جراء ذلك وهدأت نفسه.
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سامي عبداللطيف النصف
مع تزايد االشتباكات بني اجليش 
التركي الذي يقال إنه ثاني أقوى 

جيش بالناتو وتنظيم داعش املشتبك 
في الوقت ذاته مع التحالف الدولي 

الذي تقوده الواليات املتحدة وجيوش 
العراق وسورية ولبنان واجليش 

السوري احلر والنصرة وبقية 
التنظيمات املسلحة السورية وقوات 
البيشمركة والقوى الكردية األخرى، 

ال ميكن ألي ساذج عربي إال أن 
يتساءل: إن كان األمر كذلك وإذا ما 

صدقنا ما يقال في العلن ال ما يجري 
في اخلفاء، فمن أين يأتي تنظيم 

داعش باألسلحة الثقيلة واخلفيفة 
واملؤن واألموال والرجال؟!

>>>

األمر ذاته مع قوى الرئيس املخلوع 
صالح وحلفائه احلوثيني، فاليمن 

حتده دول اخلليج شماال وشرقا، 
والبحر جنوبا وغربا وحدوده مراقبة 

من طائرات وسفن التحالف وكل 
طلقة تطلق ال ميكن إعادة استخدامها، 

ومن ثم حتتاج مخازن أسلحته إلعادة 
ملئها بشكل دائم بالدبابات واملدفعية 
والرشاشات والذخيرة التي يفترض 
صعوبة تهريبها فمن أين للمخلوع 

وحلفائه هذا املعني الذي ال ينضب من 
املعدات والذخائر؟ وهل سنشهد قريبا 

انهيارا تاما لهم على كل اجلبهات إذا 
ما توقفت إمدادات السالح متى ما 

أحكم احلصار؟!

>>>

األمر كذلك في ليبيا التي يفترض 
أنها محاصرة ومينع دوليا تصدير 
السالح مليليشياتها املتنازعة ومنها 

قوى داعش في وقت نرى فيه 
السخاء الشديد لدى امليليشيات في 
استخدام األسلحة والذخائر لهدم ما 
تبقى من بلدهم، فهل متطر السماء 

العربية على ميليشيات العراق 
وسورية وليبيا واليمن سالحا 

وذخيرة بدال من املاء الذي يحيي 
األرض والبشر؟!

 لقد شاهدنا على اليوتيوب الصحراء 

الليبية وقد امتألت على مد البصر 
بالسالح الذي مت رميه باملكان اخلطأ 

فمن رماه؟ ومن أين انطلقت طائراته؟ 
وكيف لم تكتشف من قبل الطائرات 

واألقمار الصناعية التي تكشف 
وتصور حتى العمالت املعدنية 

الصغيرة على األرض؟!

>>>

آخر محطة: بدأت في مثل هذه األيام 
قبل مائة عام تنسج خيوط اتفاقية 

سايكس ـ بيكو السرية التي كشف 
النقاب عنها الحقا في عام 1916، 

وقد بقينا في جهل شديد نلعن تلك 
االتفاقية التي أضافت لألرض العربية 

قضاء املوصل الذي تبلغ مساحته  
100 الف كم2، وأبقت األقليات ضمن 

الدولة القومية العربية ولم تشعل 
احلروب األهلية كما يحدث اآلن 

كوسيلة لتقسيم األوطان العربية مما 
ميهد حلروب املائة عام املقبلة التي 

ستحيل شعوبنا إلى قبائل هنود حمر 
منقرضة جديدة!

سماء العرب 
متطر سالحًا 
وذخيرة!

محطات
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سعد المعطش

ابتسام محمد العون

عندما تريد أن تستدل على موضوع 
معني يخدم فكرتك فإن أفضل 
طريقة هي االستعانة مبقوالت 

مأثورة، وإن لم جتد من تلك 
املقوالت ما يخدم فكرتك أو رأيك 

فحينها عليك أن تلجأ لألمثال 
العامية وإن لم جتد فعليك أن 

تتخلص من فكرتك ألنها كما يقال: 
»ليس لها رأس وال ذيل« فال تتعب 
نفسك بطرحها ألنك ستتعب الناس 

معك.
ولكن عليك احلذر من أن تستخدم 
املثل أو القول اخلطأ وتظن أنه في 

املكان الصحيح فهناك مقوالت رمبا 

كنت تريد بها النصيحة ولكنك قد 
تكون »جبت العيد« بنفسك أو مبن 

تريد نصحه، فليس اجلميع مثل 
اخلليفة املتوكل حني قيل فيه: » أنت 
كالكلب في حفاظك للود .. وكالتيس 

في قراع اخلطوب«.
فلو كان املتوكل ال يفهم واستمع 

للحاشية التي حوله لكان لسان ابن 
اجلهم »باجة« لبزازي بغداد، ومبا 

أنني أريد أن أقدم نصيحة ألحدهم 
وأقول له: »اخلوف ما فك احلباري 
واألرانب« فتلك الطرائد لن ينفعها 
خوفها واذا عرفوا أنك خائف فإنك 
ستجد أن احلباري صارت عقبانا 

وكشخت عليك!
هناك شطر من بيت شعر قد يحل 
مكان كل ما ذكرت ولكن يجب أن 
تفهم الشعر لتصل للمعنى الذي 

نريد إيصاله والذي يقول: »السيل 
يجرح بالوطا قبل يحييه« فقد 

أكون قاسيا عليك ولكن ضيعك هم 
املقربون منك لن أشرح أكثر، فمن 

يرد أن يفهم فحتما سيفهم ومن 
ال يرد فليتوكل على اهلل ويشتغل 

»طبل« أبرك له.
أدام اهلل من راجع حساباته وعرف 
أين خطأه وال دام من كان طبال ال 

يصدر اال االزعاج فقط.

ودعنا رمضان ودخلنا في شوال، 
والكل أدلى بدلوه، حيث شمر 

املشمرون وتنافس املتنافسون 
والعبرة بالنهاية، لكل منا أجندته 
اخلاصة في رمضان، فلنحاسب 

أنفسنا ولنصدق مع ذواتنا حيث 
ميكننا خداع كل الناس إال أنفسنا 
فاإلنسان على نفسه بصيرة ولو 

ألقى معاذيره.
ال تنقض الغزل يا عبداهلل وتعود إلى 

املربع األول أو دون املربع األول، 
وال تهدم البناء الذي عمرته في 

رمضان، السيما أن لكل منا خطته 
الرمضانية، فحري بنا أن نراجع 

خططنا الرمضانية ونفرح مبا 
أجنزنا وإن لم نحقق كل اخلطة.

فافرح مبا قدمت يا عبداهلل واسأل 
اهلل القبول، وكافئ نفسك وسجل 

مشاعرك اإليجابية واستمر في 
تنفيذ خطتك، فرب رمضان هو 

رب كل الشهور واألمل في أن 
نكون جميعا ربانيني ال رمضانيني، 
ابحث عن العوائق في عدم تطبيق 
خطتك وعالج اخللل واحرص على 

الكيف ال الكم، فقليل دائم خير من 
كثير منقطع نسأل اهلل القبول لنا 
ولكم ولنحرص على إمتام غزلنا 

البديع الذي يبيض وجوهنا وييمن 
صحائفنا ويقر أعيننا برؤية وجه 

ربنا الكرمي.

الطبل

ال تنقض الغزل
 يا عبداهلل

رماح

نظرة ثاقبة

في برنامج »قصارى القول« لإلعالمي املتميز سالم 
مسافر الذي بثته قناة روسيا اليوم مساء الثالثاء املاضي، 

استضاف د.شلومو بن عامي وزير اخلارجية األسبق 
للكيان الصهيوني مغتصب األراضي العربية في فلسطني 

وسورية.. وفي هذه احللقة متكن األستاذ سالم مسافر من 
انتزاع اعتراف علني واضح بأن هذا الكيان يوفر اخلدمات 

الطبية إلرهابيي جبهة النصرة حتديدا، وعندما أراد 
االستدراك قال بن عامي إن الكيان اإلسرائيلي يقدم هذه 
اخلدمات على أساس إنساني، فاإلنسان اجلريح يجبرهم 

على تقدمي العالج له بغض النظر عن كونه عدوا أو إرهابيا؟
وهذا ما قلته هنا واكثر من مرة بأن الكيان اإلسرائيلي 

يقدم الدعم جلبهة النصرة، وتركيا تقدم الدعم لـ»داعش« 
برعاية وإشراف أميركا أوباما، ولكن كل هذا من حتت 

الطاولة أي بالسر، إما في العلن فهم يحاربون اإلرهابيني 
في سورية والعراق واليوم يأتي االعتراف من وزير 

خارجية سابق لهذا الكيان.
أما تبريره فهو ساقط، ذلك ألن سورية يسقط بها يوميا 

العشرات بل املئات من اجلرحى فلماذا يعالج الصهاينة 
منتسبي جبهة النصرة اإلرهابية فقط ويتركون باقي 

اجلرحى..؟ بل كيف يعلمون عن جرحى إرهابيي النصرة 
داخل األراضي السورية..؟ وهنا ال توجد إال إجابتان  فقط 

ال غير، وفي احلالتني اإلدانة بدعم اإلرهابيني ثابتة، وهما 
اما أن يكون هناك جنود إسرائيليون يقاتلون مع جبهة 
النصرة وبالتالي معهم فرق طبية ميدانية.. أو أن هناك 

تنسيقا بني هذا الكيان املجرم وقيادات النصرة اإلرهابية 
لنقل جرحاهم عبر احلدود إلى إسرائيل لتلقي العالج.. 

واإلجابة الثانية هي األقرب للصحة، وهو ما اكده تقرير 
تلفزيوني نشرته القناة الرابعة اإلسرائيلية وكان يحتوي 

على لقاءات مع إرهابيني جرحى في احد املستشفيات 
اإلسرائيلية يشكرون الصهاينة على كرمهم ويثنون على 

إسرائيل ويؤكدون أنهم أصدقاء، أما العدو فهو النظام 
السوري والحول وال قوة إال باهلل.

واحلقيقة فإنني استنكر هذا احلنان واإلنسانية 
الصهيونية التي انهمرت وتدفقت بشكل مفاجئ، وخصت 

بها إرهابيي جبهة النصرة حصرا، بينما ضحايا حرب 
إسرائيل األخيرة على قطاع غزه فتبني اإلحصائية النهائية 

التي أعدها املرصد األورومتوسطي )وهو منظمة دولية 
محترمة(  أن عدد الضحايا اإلجمالي بلغ 2.147 قتيال، منهم 
530 طفال، و302 امرأة، و23 قتيال من الطواقم الطبية، و16 

صحافيا، و11 قتيال من موظفي وكالة »األونروا« التابعة 
لألمم املتحدة، وبلغ عدد اجلرحى طوال فترة احلرب 

10.870 جريحا، تراوحت إصاباتهم بني متوسطة وطفيفة 
وخطيرة، منهم 3303 طفال، 2101 امرأة. وتشير اإلحصاءات 

األولية إلى أن 1000 طفل على األقل سيعانون من إعاقة 
دائمة.. كل هذه املآسي اإلنسانية ولم تقدم إسرائيل لهم اي 

خدمات عالجية وال طبية ولم تتحرك انسانيتها بل كانت 
تفتخر وتتباهى بانتصارها وحسب، وكانت إنسانيتها 

آنذاك متجمدة كما هي العادة..؟
ومن هذه الوقائع يتضح أن الشرق األوسط يتعرض 

ملؤامرة كبرى، خطط لها احملفل املاسوني العاملي وتنفيذها 
يتم بإشراف اميركا اوباما.. والشحن الطائفي بني اكبر 
طائفتني من طوائف املسلمني السنة والشيعة هو غاية 

هذه املؤامرة اخلبيثة.. وليعلم من يشارك بأي صورة ولو 
عن غير قصد في هذا التأجيج الطائفي امنا يساهم في 

حتقيق حلم احملفل املاسوني الصهيوني اليهودي املتدثر 
بثياب العلمانية.. وهم أخطر وأخبث أعداء األمتني العربية 

واإلسالمية الذين اخبرنا عنهم كتاب العزيز العليم عز 
وجل ونبينا الكرمي عليه أطيب الصالة وأزكى التسليم.. 

فهل من مدكر..؟

اآلن وبعد مرور ربع قرن بالتمام والكمال على جرمية احتالل 
الكويت التي ارتكبها عن سابق تصور وتصميم جار الشمال، 

حتولت تلك اجلرمية املروعة الى مجرد ذكرى، أو باألصح 
حتولت إلى مناسبة الستذكار حدث تاريخي أكثر من كونها 
حادثة يجب أال تنسى، أسرانا وشهداؤنا يجب أال ننساهم، 

وال عجب في أن تتحول اجلرمية إلى ذكرى كون اجليل 
اجلديد الذي نشأ بعد الكارثة ويشكل اليوم أكثر من 60% من 
الكويتيني، ال يعرف عن هذه الكارثة سوى ما يقرأ، وألنه لم 
يعايشها وال يعرف تفاصيلها ولم يعشها فهو يعتبرها حدثا 

تاريخيا مثله مثل بقية احلوادث التاريخية األخرى التي مرت 
بها البالد عبر تاريخها الطويل، مثلها مثل معركة اجلهراء، 

ومثلها مثل حادثة الصامتة عندما هدد عبدالكرمي قاسم باحتالل 
الكويت.

ربع قرن من الزمان وال يزال من يعيش بيننا، وهم كثر، يتذكر 
هذه اجلرمية البشعة واملروعة التي تسببت في معاناة لم يسبق 

لها مثيل ملدة 7 أشهر، نعم مر ربع قرن ولكن اليزال هناك 
أسرى لنا التزال مصائرهم معلقة غير معروفة، ولنا شهداء 
رووا بدمائهم ثرى هذا الوطن دفاعا عنه وعن شرعيته وعن 

بقائه بل وبقائنا، سواء نحن الذين عايشوا تلك الفترة املؤملة أو 
أولئك الذين ولدوا بعدها.

لسنا طالب ثأر، ولكن هذا ال يعني أن ننسى هذه الكارثة التي 
هزت العالم كله، وبسببها حتولت املنطقة إلى ساحة حرب كما 

لم يحصل منذ احلربني العامليتني، وانتهت بفضل اهلل ومنته إلى 
حترير كامل بلدنا.

الثاني من أغسطس يجب أال يكون ذكرى ويجب أال يكون 
مجرد ذكرى نستحضرها في يوم حلولها، بل يجب أن يكون 
حاضرا في أذهاننا، رمبا كأقسى درس لنا جميعا على جميع 
األصعدة، واألهم أن نستحضر ذكرى أسرانا وشهدائنا وأن 

تكون ذكراهم وبطوالتهم وسيلة لنا لتأصيل روح الوطنية 
احلقيقية، ليس بيت القرين فقط الذي اختلطت فيه دماء 

الكويتيني سنة وشيعة وحضرا وبدوا، بل كل املعسكرات 
التي تعرضت للهجوم في الثاني من أغسطس جسدت اللحمة 

الوطنية بل وجسدت الوطنية احلقيقية الكاملة، وطوال األشهر 
السبعة من االحتالل واحملتل لم يجد من يتعاون معه من أي 
طيف كان من أطياف املجتمع، وهذا ما يجب أن نستحضره 

في تلك اجلرمية املروعة التي تعرض لها بلدنا عام 1990.

baselaljaser@hotmail.com
@baselaljaser

gstmb123@hotmail.com
طارق بورسلي

حنان الصهاينة 
تدفق لإلرهابيني!

الثاني من أغسطس 
ليس مجرد ذكرى

سلطنة حرف

نذكر تلك الغمة، وفي 
الذكرى منافع للمؤمنني، 

قد تهون علينا آالمنا 
بفقدان األعزاء، وثقل 

صفحات سوداء، طواها 
الكويتيون، وصاروا مرة 
أخرى، مثال لشعب آمن 
باحلياة، وهزم بإميانه 

عثراتها.
جتاوزنا جرحنا بعد 

صبر على مرارة الوجع، 
لكن التجاوز ال يعفي 

من العودة الى الذاكرة، 
وخزين التجربة الذي 

تتغير قراءاته بني احلني 
واآلخر، ويبقى دافعا 

للتفكير والتحليل.
خمسة وعشرون عاما 
مضت على غزو غاشم 

هزمه الكويتيون منذ 
اللحظة األولى، قبل 

خوض اي معركة معه، كان 
وعيهم وإميانهم سالحهم 
الذي قلب موازين القوى 
في مواجهة غير متكافئة 

باملعايير العسكرية، 
ليسجل التاريخ ان للقيم 

قدرتها على صد ترسانات 
األسلحة، ورد كيد 

الطامعني.
في شواهد ذلك الفعل 
الكويتي املشهود له، 
دروس نذكرها مثلما 
نذكر احبتنا الشهداء 

واملفقودين، الذين بذلوا 
أرواحهم من اجل كويت 

حرة، وكويتيني اعزاء على 
ارضهم.

ولعل متاسك اهل الكويت 
ابرز الشواهد، واكثر 
الدروس حضورا، في 

ذكرى احلدث األليم، فهو 
اإلجناز األكبر، الذي حول 
بالدنا الى قلعة تستعصي 

على الغزاة، ومع 
العواصف الهوجاء التي 

جتتاح املنطقة، والفنت التي 
حتول طمأنة األشقاء في 

محيطنا الى حلم يستحيل 
حتقيقه، وحتيل حياتهم 

الى موت ودمار، وتشتتهم 
في اصقاع األرض، يصير 

لهذا الشاهد معنى شرط 
البقاء في أمن وأمان.

مثلما قالها الكويتيون 
للغزاة قبل خمسة 

وعشرين عاما قالوها 
لطيور الظالم التي حاولت 
تعكير صفو حياتهم وقد 

حتاول مرة أخرى إدخالهم 
في اتون صراعات 

عبثية ودوامات عنف 
تأباها شيمهم وأخالقهم 

وجتربتهم احلياتية.
والقيادة املجربة في 

حكمتها وقدرتها على 
مواجهة تعقيدات الغزو 

وأزماته اثبتت مرة 
أخرى انها على قدر 

املسؤولية وهي تواجه 
محاوالت العبث بأمن 

الكويت والكويتيني وتقود 
سفينتهم الى بر األمان.

ننفض الغبار عن ذكرى 
الغزو الغاشم لتنتصب 

قوة منوذج احلياة الذي 
ورثناه عن األجداد، وازداد 
عوده صالبة مع التجربة، 
ليثبت جدواه في مواجهة 

عثرات الزمن، وبقوة املثال 
الذي صار نهجا نواجه 

األفعال اآلثمة التي حتاول 
النيل من استقرارنا، 

تلك املنارات التي حتمي 
قيم التواد والتسامح، 

ونستذكر الشهداء 
ومواقف الدول الشقيقة 
والصديقة، وندعو اهلل 
العلي القدير أن يحفظ 
بالدنا الكويت وشعبها 

الوفي من كل مكروه.

الشيخ فيصل الحمود
 المالك الصباح

الغزو الذي هزمناه 
قبل بدء املعركة

رأي


