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يسلملنا هاحلس يا سناء اخلراز يا من تسلطنتي على 
عرش األناشيد والغناوي الوطنية األصيلة، فعال حينما 

تستوطننا روح الوطن نشعر بفرح شديد، وندندن 
بصالبة وحنية بالوقت ذاته عن الوطن، ففي عام الـ 1977 

تغنيت بالكويت دارنا وأمنا وقلت فيها بصوتك العذب 
احلى املعاني، وعندما تقولني )شقول وشحجي ألميمتي.. 
الكويت(، كنت تقولينها وانت ال تعرفني كيف تردين لها 
اجلميل وانت خير ممثل لها، لكن السؤال هنا: هل اليوم 
وما يحدث اليوم من بعض العابثني بتاريخها وبأرشيفها 

ومبادئها الراقيه هو عرفان باجلميل لترابها؟ ال أعتقد 
أبدا،

اليوم اشتهرت غنايا حتفيزية جميلة والتي يقول مطلعها 
»هذا اهو الكويتي«، وسؤاال آخر هل هذه فعايل الكويتي 

احلقيقي
يتعسني ويحزنني؟! وهو ما يحدث اآلن وما يعكسه 

البعض من الشعب الكويتي في بعض الدول األجنبية، 
فمؤخرا بدأت مجموعة من الشباب يتراقصون في 

شوارع اململكة املتحدة »لندن«، وكأنهم فرق استعراضية 
لكنها فاشلة، ناهيك عن بعض التصرفات املخزية التي 

يتصرفون بها كاالستعراض بأغلى احللي وارتداء املالبس 
الغريبة من نوعها أو يرتدون الزي التقليدي للدشداشة 

ويرقصون بها وهي ترمز لبلدهم الكويت، هل هذه طباع 
الكويتي؟! بالطبع ال، نحن بريئون منهم، ال هو طبعنا وال 

عاداتنا، انهم ينقلون صورة سيئة عن الكويت الراقية 
احملتضنة للجميع، لكن »انبطت مصارين جبدي من 

الضحك« وشر البلية ما يضحك حينما اصطاد احدهم 
بطة من انهار سويسرا الهادئة اآلمنة وطبخها »مجبوس«، 

ضاعت احليلة مع هالبشر، خزي وعيب وفعل شني 
اللي قاعد يصير، ارحموا الكويت ال تشينون صورتها، 
ورمي الفضالت بشوارع أملانيا، ماذا تقصدون؟ من أين 

أنتم يا من تتصرفون بهذا التخلف؟ من أين أتيتم؟! 
فالكويت ال ترضى بأفعالكم، ما حاللكم املطباخ والنفاخ 

إال بالهايدبارك وين عبالكم.. وين؟!
حينما كنت أتابع الشيخ ماجد الصباح على سناب شات 
وهو راق جدا في طرح مواضيعه، أعجبني التركيز على 

هذا املوضوع، وهو تصرفات بعض اخلليجيني في بعض 
الدول األجنبية، أشكره كل الشكر وأمتنى أن تقوم حملة 

قوية ضد هذه التصرفات املزرية. 
وأختم كالمي بـ »يا غريب كون أديب.. ومثل ديرتك خير 

متثيل«.

 تولى الطالح علي عبداهلل صالح احلكم في اليمن في
17/ 7/ 1978 بانتخاب مباشر من قبل مجلس الشعب بعد 

اغتيال ثالثة رؤساء لليمن الشمالي في سنة واحدة، بدعم 
من شيخ مشايخ قبائل حاشد الراحل عبداهلل حسني 

األحمر.. ما جعل الطالح يطلق مقولة انه لم يسع للحكم 
وامنا احلكم هو الذي سعى اليه بعد أن تراجعت القوى 
والشخصيات السياسية عن رغبتها في احلكم، وهذه 

مقولة مخالفة للحقيقة بالطبع، فقد استذبح املغمور 
الطالح صالح آنذاك للوصول للحكم، وشارك في اغتيال 
أحد رؤساء اليمن وهو احلمدي، ووجده الشيخ األحمر 

األنسب فقد كان من قبيلة حاشد وبنفس الوقت كان 
منتميا للجيش اليمني، ولم تكن له ميول أو انتماءات 

سياسية وقدم فروض الوالء والطاعة.
وهذه مقدمة البد منها لتوضيح اجرام الطالح بحق اليمن 
وأهل اليمن خالل 33 عاما من توليه رئاسة اليمن.. فمنذ 

توليه السلطة وبدال من أن يتخلص أو يؤطر سلطة 
القبيلة قام بتعميقها، لذلك جند سلطة القبيلة صارت 
السلطة األقوى في اليمن لغاية اآلن.. وخالل سنوات 

حكمه تلقى املليارات من دول اخلليج العربي ولكنه 
بدال من ان يحولها ملشاريع تنموية توفر اخلدمات 
والوظائف للشعب اليمني حولها حلساباته وشراء 

الوالءات لشخصه وأبنائه، وبناء القصور الرئاسية في 
الكثير من املدن اليمنية، حتى انه كان يقدم الرواتب 
الشهرية من املال العام للموالني وعددهم كان مبئات 
األلوف.. إال أن يسجل له انه قام ببناء جيش نظامي 

محترف ولكن عقيدته القتالية كانت الوالء لطالح علي 
عبداهلل صالح ال الوطن اليمني، لذلك وجدنا املخلوع 

من السلطة والء اجليش له ويحكمه ويديره كيفما شاء 
وكيفما اقتضت مصلحته الشخصية، ووجدنا اجليش 

املفروض انه وطني يتمرد على الرئيس الشرعي عبدربه 
منصور هادي ويتلقى أوامره من املخلوع صالح.. وقام 

صالح بالتآمر مع املقبور صدام على الكويت سنة 90 
وعلى معظم الدول اخلليجية، وهم من كان ميول الشعب 

اليمني مبعظم احتياجاته وبكل خسة ونذالة.. ورغم 
هذه اخليانة النكراء وعندما فقد أهم مصادر متويله 

عاد ومتلق وتذلل بحاجة الشعب اليمني املظلوم، الذي 
كان واليزال يعيش معظمه على احلال الذي تولى فيه 
صالح السلطة قبل اكثر من 33 عاما، بل زادهم تخلفا 

وفقرا ولكنه أغرقهم بالقات.. واصطنع خصومة شائكة 
مع احلوثيني بسبب مطالب ومظلوميات، وبدال من حلها 

قام بشن خمس حروب خالل عقد واحد.. ورغم هذا 
قام بالتحالف معهم مؤخرا عندما خرج من السلطة..؟ 
وبسبب انقالب حزب التنمية واإلصالح اليمني »فرع 
حركة اإلخوان املسلمني باليمن« على حتالفهم معه في 

العام 2011.. وقام وعبر اخلديعة والتآمر بضم اليمن 
اجلنوبي لسلطته، ولكن سرعان ما انقلب على شريكه 
علي سالم البيض وانقلب على حقوق الشعب اجلنوبي 

وقام هو وحلفاؤه واتباعه باغتصاب أمالك وعقارات 
أهل اجلنوب، وعندما ضاقوا ذرعا بهذا الظلم والتردي 

وأرادوا الفكاك من هذه الوحدة املدمرة للكرامة واحلقوق 
حملوا السالح ولكنه أخضعهم بالقوة الغاشمة، فقدم 

صورة بشعة ملستقبل توحد الشعوب العربية والحول 
وال قوة إال باهلل.

وأخيرا قام السيد طالح باستخدام اجليش اليمني لشن 
حرب على اليمن واليمنيني والعمل على إخضاعهم بالقوة 

الغاشمة ليعود هو للسلطة من جديد فأدخل اليمن في 
حرب أهلية لن تبرأ من جراحها حتى بعد سنني طوال..

واخلالصة أن الطالح سيظل طاحلا ولن يصلح ابدا، 
وكلما طال أمده وحتكمه سيؤدي لفواجع وطنية 

وإنسانية وشعبية لن تنتهي مادام استمر وجوده، لذلك 
فإنني ادعو قوات التحالف للعمل على اعتقال الطالح علي 

عبداهلل صالح إلنهاء األزمة اليمنية من جذورها وليبدأ 
اليمن عهدا جديدا.. فهل من مدكر..؟
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شقوووول.. وشحجي 
ألميمتي.. »الكويت«

إجرام الطالح
علي عبداهلل صالح

حچوة وطاري

رؤى كويتية

ال ميكننا أن نتصور ما 
يحدث اآلن قبل عقد من 

الزمن، فاألساليب اإلرهابية 
في تطور مستمر، وهذا 

التطور جنده واضحا من 
خالل الهجمات اإلرهابية 

على املساجد، واملسلم 
العاقل الواعي ال ميكنه أن 

يستوعب ما يحدث من 
هول الصدمة، فضيوف 
الرحمن يقتلون على يد 
املدعني بعبادة الرحمن. 

فباألمس استشهد مصلون 
في مسجد الصادق بالكويت 

وبعده استشهد مصلون 
في مسجد مبنطقة عسير 

بالسعودية، وقد حدث ذلك 
على يد إرهابيني دواعش 

يطلق عليهم الذئاب البشرية 
املنفردة، وهؤالء اإلرهابيون 
ليست لديهم سجالت جنائية 

كما أنهم خضعوا لعملية 
استعباد فكري من قبل 

»داعش«.
ولكي تكافح قوات األمن 

واملجتمع بأكمله هذه الذئاب 
املنفردة علينا القيام باآلتي:

أوال: وضع وسائل 
تكنولوجية خارج املساجد 

وإحاطة هذه املساجد 
بحواجز اسمنتية ومدخل 

واحد يتم من خالله الكشف 
عن هذه الذئاب.

ثانيا: شن حملة إعالمية 
توعوية عن مفاهيم العقيدة 

وأساس اجلهاد وشروطه.
ثالثا: توضيح أن البيعة ال 

جتوز إال لولي األمر وحده 
وال يجوز للمسلم غير ذلك.

رابعا: بيان عقوبة قتل املسلم 
ألخيه املسلم من الناحية 

الشرعية.
خامسا: عقد ندوات وبرامج 

فكرية وسطية أهلية 
وحكومية للتصدي لفكر 

الدواعش.
سادسا: تنظيم مناظرات 

مسجلة مع املتهمني مبواالة 
داعش.

سابعا: إنتاج أفالم وثائقية 
عن جرائم هذا التنظيم في 

سورية والعراق.
ثامنا: بعد أي اعتداء إرهابي 

يقوم طيران دول مجلس 
التعاون بشن غارات جوية 

عنيفة على مقار التنظيم في 
كل من سورية والعراق.

كما انه البد من مشاركة 
شيوخ دين وإعالميني 

ورجال أمن وشخصيات 
مؤثرة ومتطوعني بهذا 

املجهود، وذلك لتقليص دائرة 
التأثير الفكري املتطرف 

الداعشي على عقول الشباب 
في منطقة دول مجلس 

التعاون اخلليجي، واعتماد 
وسائل التواصل االجتماعي 

واإلنترنت واإلعالنات املرئية، 
وغير ذلك لنشر الفكر 

الوسطي املعتمد من قبل أمة 
الوسط كما ورد في القرآن 

الكرمي. فاإلسالم دين رحمة 
ومغفرة وليس دين انتقام 
وغدر باملسلمني كما نرى 

اليوم.
وبهذه الطريقة وغيرها 
ميكننا تصحيح املسار 

الفكري للكثير من الشباب 
الذين انخدعوا بداعش 

وقاموا بقتل املسلمني في 
بيوت اهلل.

أخيرا: يروي لي أحد اإلخوة 
السوريني أن أحد أقربائه 

في منطقة الشدادي بالقرب 
من احلسكة كان واقفا على 
الطريق ينتظر من يقله الى 
وجهته، وبعد انتظار طويل 
من الصباح الباكر مر عليه 
صاحب دراجة نارية فوقف 

له ثم حترك باجتاه نقطة 
سيطرة الحدى الفصائل 

املسلحة وقبل الوصول لهذه 
النقطة سأله الراكب: إلى أين 
أنت ذاهب؟ فقال: أنا ذاهب 
ألفطر مع جدي رسول اهلل 

ژ وفورا طلب منه النزول، 
وقال له: روح افطر بروحك، 

أنا أفطرت في البيت. وما هي 
إال حلظات حتى فجر نفسه 

في نقطة السيطرة، فمات 
على الفور.

مفرح النومس 

صيد الذئاب 
املنفردة
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صالح الساير 

د. مطلق راشد القراوي

خالد العرافة 

بصرف النظر عمن يقف خلف داعش 
أو كيف تأسس تنظيم الدولة اإلسالمية، 

ينبغي التأكيد على أن مثل هذه 
التنظيمات المتوحشة ال تنبت في تربة 

المجتمعات المتسامحة التي ال تؤمن 
بالعنف، مثل الجماعات البوذية التي متى 

ما احتج أحد أفرادها أقدم على حرق 
نفسه حتى الموت دون أن يؤذي اآلخرين 

أو يقتلهم بسبب غضبه من دين أو 
مذهب، بعكس مجتمعاتنا الشرقوسطية 
التي تشكل بيئة مناسبة لظهور مثل هذا 

التنظيم أو ذئابه المنفردة.
> > >

نعم، يحدث أن يخرج فرنسي للجهاد 

مع داعش في سورية أو يقوم بعملية 
إرهابية في باريس، إال أنه يبقى حالة 
استثنائية، وحين تفتش عن أصوله 

تجدها، على األغلب، من الشرق 
األوسط أو من جواره حيث تسود 

ثقافة القسوة والكبت وعدم احترام 
اآلخر، وحيث ينتشر العنف ضد 

المرأة واألطفال بصورة علنية، وحيث 
تتشظى المجتمعات إلى كيانات صغيرة 

قبائلية وعشائرية تعيش في دول 
ينهبها التخلف وان زانت ألوانها.

> > >
إن كنا ال نعلم حقيقة األطراف 

الخارجية التي نظمت وتدير داعش 

فنحن نعلم ان البيئة الشرقوسطية 
التي يعشش فيها مثل هذا التنظيم 

اإلجرامي بيئة حقيقية وطبيعية 
وصديقة له حيث تسود فيها أفكاره 

غير المتصالحة مع العصر على نحو 
مخفف. ذلك أن رفض اآلخر درجات، 

أوالها كراهيته )مثلما نفعل نحن( 
وأقصاها ذبحه )مثلما يفعل داعش( 
الذي لم يستورد القسوة من خارج 
مجتمعاتنا بل وجدها متوافرة فقام 

بممارستها على نحو مضخم. 

العقل نعمة من نعم اهلل سبحانه 
وتعالى، واإلميان يقوم على العقل... 

فكلما استخدمنا عقولنا تتضح لنا 
األحداث جليا ونفهم القضايا بشكل 

واسع.
يقول رب العزة جل وعال )وتلك األمثال 
نضربها للناس وما يعقلها إال العاملون( 

العنكبوت ٤3.
مسرحية »داعش« من املمكن أن نراها 

من زاويتني:
٭ األولى وبعد مرور عام كامل على 

ضربات التحالف الذي تشارك به أكثر 
من اربعني دولة ضد »داعش« والذي 

استنزف أكثر من ستة اآلف غارة على 
مواقع »داعش« لم تسفر هذه الضربات 
عن إجناز أكثر من 30٪ من أهدافها، مع 
أن حجم هذه الضربات ممكن أن تدمر 
بالدا وعبادا ومتحو دوال وأقاليم، كما 
أن تكاليف هذه الضربات تعمر دوال 
وأمصارا... هذا يقودنا إلى أن ننظر 
بعقولنا ونسأل أنفسنا كيف بدأت 

»داعش« وكيف انتشرت وكيف قاومت 
وحمت نفسها من هذا السيل العارم 

من القذائف واألسلحة؟ البد أن نعرف 
حجم األموال والدعم الذي جعل من 
»داعش« في غضون أشهر محدودة 

جبهة بهذه القوة واحلجم العظيم؟ لقد 
أسفرت جهود عاصفة احلزم بقيادة 
اململكة العربية السعودية ومساندة 

دول اخلليج وبعض الدول العربية عن 
حتقيق فعلي لالنتصارات وتدمير قوى 
الطغيان للحوثيني واتباع املخلوع صالح 

وحترير العديد من املدن واحملافظات 
والنصر قادم بإذن اهلل، علما بأنهم 

أكثر من »داعش« عدة وعتادا... فأين 
العقول النيرة والقلوب املبصرة؟

٭ الثانية وهو ما يحدث من أتباع 
»داعش« من تفجير وقتل األبرياء 

مع عدم مراعاة حرمة الدماء وتكرمي 
اإلنسان وزرع اخلوف واإلرهاب بني 
الناس حتى أصبح املسلم يخاف من 

ارتياد املساجد، فهجرة بيوت اهلل واتهم 
أهل الدعوة والقران ممن يعملون 

بإصالح املجتمع... فالصالة في املسجد 
اصبحت انتحارا... وحفظ القرآن صار 
تعليما إرهابيا، ناهيك عن تربية اللحى 

وتقصير الثوب ولبس احلجاب والنقاب 
وهي من سنن املصطفى ژ التي 
أصبحت وسيلة للتهم واالنتقاد.

إن هذه الفنت العظيمة والتي أعان على 
ظهورها من ينتسب لهذا الدين العظيم 

وهو ليس أهال أن يكون من أتباعه... 
جتعل العاقل حيران والقوي ضعيفا 

والصاحي مجنونا، لكنه قدر اهلل ينظر 
انصبر ونعتبر أم نثور وننخدع، 

لقد توعد العزيز اجلبار هؤالء الذين 
خانوا اهلل ورسوله وأثاروا الفنت بني 

املسلمني ليبعدونهم عن دينهم ما 
استطاعوا، وعدهم اهلل بالعذاب األليم 

في اآلخرة فقال عز من قائل )إن الذين 
فتنوا املؤمنني واملؤمنات ثم لم يتوبوا 
فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب احلريق( 

البروج 10.
إنها أزمة تدبر واستخدام العقل... إنها 

في عصر فنت تغذي الفكر مبا هو 
باطل... إنها أيام محك واختبار.

نسأل العلي القدير أن يتم علينا األمن 
واألمان ويحفظ املسلمني من كل شر 

وفتنة.

مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد 
لجميع المراحل التعليمية في منتصف 

سبتمبر المقبل وسط معلومات 
عن جاهزية مرافق وزارة التربية 

السـتقبال أبنائنا الطلبة. نتمنى أن 
تكون الجاهزية فعلية وليس فقط 

فالشات إعالمية الن كل عام نسمع 
عنها وبالتالي تظهر لنا المعاناة من أول 

يوم دراسي.
هذا العام بنظري مختلف تماما عن 
األعوام السابقة نظرا لتسليم مهام 

التعليم العام إلى قيادي عاصر مشاكل 
المناطق التعليمية ويعلم علماً جيداً 

بالمعوقات التي تمر بها تلك المناطق 
كل عام وهي الوكيل المساعد لشؤون 

التعليم العام فاطمة الكندري التي 
خرجت من رحم تلك المناطق وقريبة 

جدا من الجسم التعليمي نظراً الى 
شغلها سابقا منصب مديرة منطقة 

الجهراء التعليمية قبل أن يتم تعيينها 
مؤخرا وكيل وزارة مساعداً.

بدون مجاملة هذه القيادية كان دورها 

مميزاً في منطقة الجهراء وهي من 
الكفاءات التي نفتخر بها وأود أن أضع 

بين يديها أبرز المشاكل والتي ال تخفى 
على الجميع مع بداية كل عام وأولها 

موضوع نقل الطلبة من مدرسة ألخرى 
في إطار المحافظة التابعين لها والتي 
دائما تخضع لمزاجية مدير أو مديرة 

المدرسة دون الرجوع للجان التخطيط 
في المنطقة والتي تفرض عليهم قبول 

الطلبة حيث البد من إيجاد حل لذلك 
األمر ألن المواطن الكويتي كل شهر 

في منزل بسبب اإليجارات، ومن 
الصعب تغيير العنوان كل مرة فالبد 

من حل المسألة قبل بداية العام.
كذلك نقص الكتب المدرسية البد من 

توفيرها قبل بداية العام بالتنسيق مع 
المناطق التعليمية وتوفير النواقص 
منها وتوزيعها على الجميع ألنه في 
السابق نالحظ مشكلة نقص الكتب 
تستمر لشهور إضافة لذلك أعمال 

الصيانة يتوجب على جميع المدارس 
االنتهاء من أعمال الصيانة حيث 

كل عام تظهر لنا مشكلة التكييف 
والمياه وأعمال أخرى لذلك البد من 

اإلسراع في افتتاح المدارس في 
المناطق الجديدة وسد النقص إن وجد 

في أعداد المعلمين والمعلمات في 
مختلف المراحل وأخيرا التنبيه على 

جميع المعلمين التخفيف من الطلبات 
التعجيزية والتي تظهر في بداية 

الدراسة من متطلبات ترهق جيوب 
أولياء األمور فالبد من إيجاد آلية تحد 

من هذا األمر. 
لذلك يتوجب تطبيق مبدأ الثواب 

والعقاب بحق المديرين المتقاعسين 
الذين تظهر غالبية مشاكلهم في أول 

يوم دراسي بسبب عدم اهتمامهم 
بمتابعة أعمال الصيانة في المدارس 
التابعة لمناطقهم التعليمية والوقوف 

على احتياجاتها قبل بداية الدراسة كما 
ادعو الكندري للقيام بجولة تفقدية 
نظرا لخبرتها السابقة في المناطق 
التعليمية للتأكد من سالمة العمل 

وجاهزيته. 

كرسي االعتراف

»داعش«.. 
واستخدام العقل

عام دراسي
بدون مشاكل
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