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سامي عبداللطيف النصف

سفك الدماء في 
األشهر احلرم!

جاء في اآلية الكرمية من 
سورة التوبة )إن عدة 
الشهور عند اهلل اثنا 

عشر شهرا في كتاب 
اهلل يوم خلق السموات 

واألرض منها اربعة ُحرم(، 
اي ان هناك امرا ربانيا 

مباشرا بوقف القتال في 
األشهراألربعة احلرم 
وهي ذو القعدة وذو 

احلجة ورجب واحملرم، 
كي ينصرف الناس 
الى منافعهم من بيع 

وشراء وزراعة ورعي 
وجتارة.. الخ، فكيف جاز 

ملسلمي هذه االيام ان 
يتقاتلوا ويسفكوا دماء 
بعضهم بعضا ويهدموا 

بنيان اوطانهم بشكل 
متواصل كل ايام السنة، 

مخالفني امر اهلل عز 
وجل؟! فبعضهم بدأت 

حروبهم منذ خمس 
سنوات وبعضهم منذ 13 

عاما متصلة وبعضهم 
كحال الصومال منذ 25 
عاما، والغريب ان جميع 

املقاتلني في تلك احلروب 
االهلية هم ممن يرفعون 
راية االسالم ويصومون 

ويصلون ويكبرون إال 
انهم يقتلون بعضهم 

بعضا طمعا في اجلنة! 
وعن أي جنة يتحدثون 

وايديهم تقطر بدماء 
املسلمني؟!

>>>
ورغم حلول شهر رمضان، 

شهر الرحمة واملغفرة 
والعبادة، ورغم صيام 

املقاتلني من كل االطراف، 
اال ان احلروب مستعرة 

ومستمرة، وكل االطراف 
تهلل وتكبر وجميعها 

تطمع في الشهادة ومنزلة 
الشهيد واستقبال احلور 

العني، متناسني انهم كانوا 
حطب الفتنة والهادمني 

لديار املسلمني، فكل 
احلروب باملنطقة بني 

املسلمني وعلى ديارهم، 
فأي فتنة نعيشها وأي حال 

مزٍر وصل إليه املسلمون؟
>>>

وللعلم، فإن ما يسمى 
بالفتنة الكبرى في التاريخ 

االسالمي وحرب صفني 
التي نتجت عنها لم تستمر 
احلرب فيها اال أياما قليلة 
وباستخدام اسلحة فردية 

محدودة األثر والضرر، 
اما حروب فتنة هذه االيام 

واملستمرة منذ سنوات 
وعقود فتستخدم فيها 

احدث اسلحة الدمار 
والقتل، وهي مرشحة 

لالستمرار لعقود ولرمبا 
قرون اخرى حتى يرجع 

املسلمون الى العصور 
احلجرية وقوانني الغاب 
والبقاء لألقوى وحتى ال 

يبقى حجر على حجر في 
ديارهم.

>>>
آخر محطة: 1 ـ حروب 

العراق تدمر الدينار 
واالقتصاد العراقي الذي 

يجمع كل العراقيني، 
واحلال كذلك في اليمن 

وسورية وليبيا، فأي 
غفلة وجنون هذا؟ ألم يتم 
التعلم من حرب لبنان التي 

لم ينتصر فيها احد من 
الفرقاء؟ امنا انهزم وخسر 
منها لبنان الذي مت افقاره 

وهدم بنيانه.
2 ـ غزا صدام الكويت 

في شهر احملرم احلرام 
ويوم عاشوراء، ويبقى من 
يتحدث عن عبداهلل املؤمن 
صدام.. هو بالفعل مؤمن 

بتدمير العروبة وهدم 
االسالم!

hassankuw@hotmail.com

Hanan.AlRoumi@gmail.com

محطات

حنان بدر الرومي 

على الرغم من اختالف مواقف السياسيني 
حول خروج بريطانيا من االحتاد األوروبي، 

إال أنهم جميعا اتفقوا على أنه استفتاء 
وخيار البريطانيني الذي يجب ان يحترم. 

بعد هذا االستفتاء الدميوقراطي األكثر 
من رائع والذي يشير إلى مشاركة الشعب 

البريطاني في حتديد مصيره بشأن 
البقاء أو اخلروج من االحتاد األوروبي، 
وجدت آراء كويتية كثيرة معظمها من 
مدعي املعارضة والتي تشير إلى هذا 

االستفتاء، وكانت متنياتهم بأن يستخدم 
هذا االستفتاء في الكويت بشأن قضايانا 

احمللية رغم وجود البرملان، لكن ما أريد أن 
أشير إليه بتجرد هو أن الثقافة السياسية 
لدى الشعب البريطاني ال ميكن مقارنتها 
مع ثقافتنا السياسية، التي لألسف تعتمد 

على الوالء القبلي والطائفي والفئوي، 
وهذا واضح ومكشوف في املخرجات 

التي يختارها الشعب على مستوى كافة 
االنتخابات املختلفة. 

أي استفتاء كويتي يريدونه هؤالء 
بالضبط؟! هل يريدون حكومة منتخبة؟! 

وما زالت العقول تدعو لالصطفاف القبلي 
والطائفي والفئوي إبان أي انتخابات حتدث 

وكأن الكرسي ملك خاص لفئات دون 
غيرها لقضاء احلوائج ولو على حساب 

القانون!
*هل هؤالء يريدون استفتاء بهدف إقصاء 

من يختلف معهم فكريا أو عقائديا؟! ما 
دام الطرح الطائفي اصبح وسيلة للوصول 

للكراسي بسبب وجود التعصب واجلهل 
بوجود حرية غير مسؤولة، وهل سنرى 
استفتاء يسعى إللغاء احلقوق السياسية 

واالجتماعية بحجة أن هؤالء املواطنني 
ليسوا مواطنني درجة أولى؟! حتى يتسع 
قلب كل عنصري بالراحة ولو كان على 

حساب الدستور الذي مينح احلقوق 
للجميع!

*هل نحتاج الى استفتاء لرحيل فئة 
البدون إلى جزر القمر أو املريخ أو 

عطارد؟! وننسى تضحياتهم في احلروب 
العربية وحترير الكويت، وبذلك جنعلهم 

يستخرجون جنسياتهم رغم تواجد 
بعضهم في الكويت قبل االستقالل، بحجة 

احلفاظ على النسيج االجتماعي! 
احلقيقة التي أدركها متاما أن االستفتاء 

ال مينح إال لشعوب تقدم املصلحة العامة 
على املصلحة اخلاصة، نعم االستفتاء 

مينح لشعوب ال تسأل عن أصلك وفصلك 
وعرقك ودينك ومذهبك ورقم جنسيتك، 

ولألسف فإن اإلجابة على هذه األسئلة 
أصبحت لدى البعض هي أساس تقييمك 

بني الناس، لكن في بريطانيا يسألونك 
عن إجنازاتك وقدراتك وشهادتك العلمية 
وخبراتك في حتقيق الصالح العام للبلد.

االستفتاء.. يا من تضربون األمثال 
ببريطانيا وتريدون أن يطبق في ساحتكم 
التي انزعجت من اختياراتكم مرارا، أقولها 

بصراحة هي بحاجة إلى ثقافة كثقافة 
الشعب البريطاني، الذي ال يقدم العرق 

والدين والعائلة على املصلحة العامة للدولة.
لذا علينا ان نطلب حاجاتنا على قدر 

إمكانياتنا العقلية والثقافية واالجتماعية 
من غير أن نقفز الى املجهول نتيجة تنظير 
غير مدروس من محبي الفلسفة اإلنشائية 

في ضرب األمثلة. 

حوادث غريبة بدأنا نسمع عنها، 
حوادث لم نألفها في مجتمعاتنا 

اإلسالمية واخلليجية بالذات، األخ 
يقتل أخاه، واألبناء يعتدون على 

والديهم، ويصل األمر بهم الى القتل 
بحكم أن قتل األقارب أولى حسب 

تفكيرهم املنحرف، فقدنا األمان حتى 
داخل بيوتنا، ماذا حدث؟ ملاذا تغيرت 
مفاهيم األسرة واحلب العائلي؟ وأين 

يقع اخللل؟
بداية يجب أن نعترف بأننا نعيش 

في زمن تغيرت فيه الكثير من 
الثوابت، واملسؤولية ال تقع على 

جهة واحدة، بل يوّجه اللوم للجميع 
لألسرة وللدولة ولإلعالم ولالنفتاح 

غير احملدود عبر وسائل التكنولوجيا 
املتعددة.

 إن التغيرات في املبادئ الدينية 
واملفاهيم االجتماعية لم تأت صدفة 

بل تسللت وبهدوء إلى حياتنا عبر 
فترات من الزمن، واخلطر أصبح 

متربصا في كل زوايا احلياة، فالبيئة 
الفقيرة كالبيئة املتوسطة والغنية، فال 
الدالل وال قلة اليد متنع ظهور أمثال 
هؤالء املجرمني ألن األساس املطلوب 

لصالح البشرية التربية وحسن 
التوجيه واألخذ بيد األبناء ليتعلموا 

دينهم ومبادئ مجتمعاتهم عن طريق 
األسرة ثم املدرسة ومصادقة األبناء 

وإعطائهم حرية احلديث والتعبير 
عما يحول في خواطرهم ومناقشتهم 

بهدوء وباحلجة الدامغة وتذكيرهم 
بأن عقوق الوالدين جرمية وأن رضا 
اهلل من رضا الوالدين، وإن اإلسالم 

هو دين املغفرة والسماحة مع 
استمرار إشعارهم بتقبلنا لهم وحبنا 
اخلالص لهم مهما اختلفت اآلراء فهم 

سيظلون أبناءنا.

إن ناقوس اخلطر يدق بقوة لينبهنا 
إلى األدوار التي تناستها حكوماتنا 

أمام الضغط السياسي واالقتصادي 
وانه حان الوقت التخاذ قرارات 
حاسمة لغربلة مسؤولي الدولة 
الذين تقاعسوا في أداء دورهم 
في حماية املجتمعات من تغلغل 

األفكار املتطرفة، واالنتباه للدور 
الديني والتوعوي عبر املساجد 

ومؤسسات الدولة وبالذات اإلعالم، 
كما أن البطالة والفراغ بيئة خصبة 

لألفكار املتطرفة، لذلك يجب استغالل 
الطاقات الشبابية عن طريق فتح 

قنوات نافعة لهم وتسهيل القوانني 
املقيدة للمشاريع واألنشطة الشبابية 

ودعمها.
األخبار املفاجئة والصادمة لها 

طعم مّر فاهلل خير حافظ ألبنائنا 
وملجتمعاتنا اإلسالمية. 

االستفتاء 
البريطاني.. ليش 
مو كويتي؟!

صرخة ألم

شرارة قلم

رؤية

تغدو الكتابة أحيانا كالسير وسط حقل ألغام، أو في 
حقول شائكة.

وما أكتبه اليوم هو كذلك ورمبا أشق.
الكتابة عن الشاب الكويتي الذي نحر بيد أخيه األصغر 

يوم اجلمعة، هي سير وسط حقل ألغام وفي حقول 
شائكة.

أكتب حذرا خائفا قلقا حزينا.
»قتلته ألنه ال يصوم وال يصلي وألنه ملحد«!!

يا اهلل ما أيشع السبب!
املؤمن قاتل، وامللحد ضحية!

صار الذبح باسم اهلل، هوية للذبح وزهق أرواح األهل!
تفتتت آصرة الدم وصلة الرحم وحل محلمها الذبح، ال 

الهجر وال املجافاة وال االبتعاد عمن ضعف دينه من 
ذوي الرحم وأهل البيت الواحد.

كيف يحل شاب غر طري العود محل اهلل فيحاسب 
خلقه ويحكم عليهم بالذبح، وكيف يحكم عليهم 

باإلحلاد؟!
من أدخل في عقيدة هذا الشاب وغيره ممن شابهه في 
جرمية ذبح األهل واألقارب، أنه سيف اهلل على األرض 

وأنه مكلف بذبح من يرى فيهم كفرا وإحلادا، أو امتناعا 
عن أداء الفرائض؟!

في كل جرمية من هذه الشاكلة، نكرر ما قلناه في التي 
قبلها، من أن اجلاني ال املجني عليه هو الضحية األولى 

في اجلرمية.
شحن لفظي ال ينقطع من أفواه دأبت وأدمنت على 
التحريض واستسهال القتل والذبح، وبث الفتاوى 
الدموية من على املنابر والفضائيات، لتصل مدوية 

مزلزلة إلى آذان أغرار، زين لهم أولئك املفوهون 
بالضالل واملشحونون بالتحريض، القتل املفضي إلى 
اجلنة حيث تنتظرهم احلور العني، يتمرغون في نعيم 

لم يروه في دنياهم، وتلك هي جائزتهم، إن ذبحوا 
وقتلوا ونحروا، ودون التفات إلى هوية الضحية، أما أو 

أبا أو أخا!!
أولئك احملرضون هم املجرمون احلقيقيون وهم 

القاتلون احلقيقيون، وما أولئك الشبان القاتلون إال 
أدوات في أيديهم وملبون ألوامرهم.

وإن لم تتحرك حكوماتنا قاطبة إليقاف مشايخ الذبح 
ومفتي القتل وناشري خطاب الفتنة والتحريض، فإن 

هذا الشاب الكويتي قاتل أخيه لن يكون األخير.
وإني وأنا أترحم على الشاب املقتول، أترحم في الوقت 

ذاته على القاتل الذي سيتعذب في حياته أكثر من 
العذاب الذي ساقه ألخيه املقتول، وأترحم على حال األم 

واألب اللذين فقدا ابنيهما في يوم واحد، أحدهما مات 
وضمه قبر وثانيهما حي في قبر احلياة!! 

خالل شهر رمضان املبارك يتعرض أفراد األسرة 
الكويتية لهجوم بركاني ثائر متثل في عشرات 

الرسائل القادمة سواء من مسلسالت الدراما 
الكويتية أو عشرات اإلعالنات التي تتخللها 

وتستهلك ربع مدتها الزمنية.
لو كان حجم مخ املواطن الكويتي يقدر بسعة 

500 جيجابايت فأكاد أجزم بأن تلك املسلسالت 
واإلعالنات مألت 3 أرباعه بقصص حتمل بعضها 

رسائل سيئة ومخالفة للواقع واملنطق.
من تلك الرسائل )اخلايبة( والتي توجهت وبتركيز 
للفتيات في سن املراهقة واجلامعة بل وحتي في 

سن العمل، تلك الرسالة فحواها أنه )عادي( البنت 
تكلم واحد غريب ال يقرب لها. بل واملصيبة األدهي 

واألمر من ذلك تكرار املشاهد التي يجلس فيها 
الشاب مع البنت التي ال تقرب له في مقهى أو مكان 
عام )وين قاعدين(. وهنا أود توجيه رسالة مضادة 
للفتاة الكويتية فحواها هي: ال يا ابنتي العزيزة ال 
وألف ال هذا األمر ليس )عادي( بل هو عيب وألف 
عيب. رسالة املسلسالت هذه زائفة وغير حقيقية 

وال متت للواقع بصلة. البنت العاقلة احملترمة التي 
تخاف على سمعتها وسمعة أهلها ال تعطي املجال 

ألي غريب أن يهاتفها أو يجلس معها سواء في 
مكان عام أو خاص. ال تستمعي وال تصدقي تلك 

الرسالة فقط كوني نفسك وال تبالي كوني تلك 
العفيفة والطاهرة.

ورسالة أخرى غريبة تبعثها تلك املسلسالت وحتى 
اإلعالنات أن الشاب الكويتي دائما يلبس ماركات 
غالية الثمن ويقود سيارات رياضية باهظة الثمن 

ويقص شعره بتسريحات غربية. عزيزي الشاب كل 
هذا هو كالمي فاضي فجميع أقرانك ومن هم في 

عمرك يقودون سيارات تتناسب مع دخل عائالتهم 
ويلبسون مالبس جميلة ومناسبة ال تبتعد كثيرا 
عن دخله الشهري. لذلك ابني الشاب الكويتي كن 

نفسك وال تباِل بهم وبرسائلهم.
فيك بعض التدين وحتب االلتزام بشرع اهلل 

وسنة نبيه في مظهرك ولبسك فتود إطالة حليتك 
وتقصير دشداشتك لكنك تخاف من نظرة محيطك 

االجتماعي النمطية و)ضغاط( أصدقائك.ال تلتفت لهم 
كن نفسك وال تباِل.

تتابع بعض األشخاص في تويتر الذين يصورون 
أنفسهم بحالة مثالية وميأل التاميالين بالنصائح عن 

كيف يجب أن تعمل هذه وتتجنب هذا. اتركه عنك 
فالكمال هلل. فقط كن نفسك وال تبال.

حتبني املالبس البسيطة وتكرهني الغالي منها 
وتفضلني التواضع في مظهرك كوني نفسك وال 

تبالي بالزائفات الالتي ينفقن راتبهن على كماليات ال 
تقدم وال تؤخر.

نقطة أخيرة، في عصر املعلوماتية احملموم هناك 
ضغط جبار على الناس لتشكيل أذواقهم وحتديد 

كيفية عيشهم حلياتهم. املطلوب توعية مضادة لهذا 
األمر ولتبدأ بنفسك. كيف؟ كن نفسك وال تبالِ.

katebkom@gmail.com

@ghunaimalzu3by 

صالح الشايجي 

م. غنيم الزعبي 

من علم األغرار الذبح 
بالسكاكني

كن نفسك وال تبال

بال قناع

في الصميم

@drjasem
جاسم المطوع - الخبير االجتماعي والتربوي

حسن الهداد الشمري

»كثر التواصل وقل الوصل« كلمة قالها 
سائق األجرة »سعد« وهو من كبار السن 
من أهل املدينة املنورة عندما ركبت معه 

وقت الظهيرة وطلبت منه أن يفتح املكيف 
في السيارة، فابتسم وقال لي: أنتم جيل 

املكيف، فالتفت عليه وقلت له: ولكن اجلو 
حار، ثم بدأ يتحدث عن طفولته فقال: لقد 
تعودنا على اجلو احلار وكنا نستظل بظل 

األشجار ونحن صغار ونبلل أجسادنا باملاء 
مع حرارة الشمس، ومع هذا كله كنا نصل 

أرحامنا فنمشى على أقدامنا لزيارتهم أو 
على اإلبل وبيننا وبينهم مسافات بعيدة، 

ثم سكت فقال: أما اليوم فأنا أالحظ الناس 
مشغولة باجلواالت وتتواصل مع بعضها 

بالهاتف، ولكن الوصل لألرحام انقطع 
بينهم، ثم ابتسم وقال: هل تعرف أن 

الصحة التي أنا بها والرزق الذي عندي 
بفضل اهلل وبسبب صلة الرحم تطبيقا 

لكالم رسولنا الكرمي »من سره أن يبسط 
له في رزقه، وأن ينسأ له في أثره )يؤخر 

له في عمره( فليصل رحمه«، وهذه املعاني 
صارت مفقودة اليوم مع كثرة انشغال 

أوالدنا وبناتنا بالهواتف، ثم عبر تعبيرا 
جميال فقال: لقد كثر التواصل هاتفيا ولكن 

قل الوصل جسديا بني األرحام واألقرباء.
ودار احلديث بيننا حول بركة صلة الرحم 
وخصوصا في شهر رمضان املبارك حتى 

وصلت املطار، وجلست أفكر في كالمه 
وهو يقارن بني احلرص على القيم في 

املاضي واحلاضر، فاملوضوع الذي طرحه 
مهم وجلست أفكر في الوسائل التي 

يستطيع الواحد منا صلة رحمه، فجمعت 
13 وسيلة وهي: زيارتهم وتفقد أحوالهم 

واالتصال بهم وإذا عرفت بضعف أحوالهم 
املادية تساعدهم وتوقر كبيرهم وترحم 
صغيرهم وحتترم مكانتهم االجتماعية 
وتشاركهم أفراحهم وأحزانهم وتعود 

مريضهم وتتبع جنازتهم وجتيب دعوتهم 
وتسعى لإلصالح بني املتخاصمني أو 

الزوجني منهم وآخرها الدعاء لهم، فكل 
هذه الوسائل من صلة الرحم.

فالناس يتسابقون لعمل السنن من صدقات 
وصالة للقيام وتقصير للثوب واالنشغال 

باألذكار إال ان تسابقهم لصلة األرحام 
أولى ألنها فريضة، وتاركها عقوبته كبيرة 
فإنه ال يدخل اجلنة ويعجل اهلل له العقوبة 
في الدنيا كما قال رسولنا الكرمي ژ »ال 

يدخل اجلنة قاطع«، وقال »ما من ذنب 
أجدر أن يعجل اهلل لصاحبه بالعقوبة في 

الدنيا مع ما يدخر له في اآلخرة مثل البغي 
وقطيعة الرحم«، ولهذا فإن الناس في صلة 

الرحم على خمسة أقسام: األول وهو 
األفضل أن تصل ملن يسيء إليك، والثاني 

أن تصل من قطعك وهي درجة رفيعة 
كذلك، والثالث وهو املكافئ الذي يصل من 
وصله ويقطع من قطعه يعنى يعامل الناس 
باملثل، والرابع املقاطع وهو الذي يقطع من 
وصله، واخلامس املسيء وهو الذي يسيء 

ملن أحسن إليه ويقطعه ويؤذيه وهو أسوأ 
األصناف.

وقد كان رسولنا الكرمي ژ يصل رحمه، 
فقد بدأ بدعوة أهله وعشيرته، وكان يدعو 

لهم ويثني عليهم ويوصي بهم ويتألم 
إليذاء أحد منهم، فقد دعا البن عباس وهو 
ابن عمه أن يعلمه اهلل التأويل، وأثنى على 

خاله سعد فقال: هذا خالي فليرني امرؤ 
خاله. ومدح ابن عمه الزبير فقال: لكل 

نبي حواري وحواري الزبير، وكان يزور 
من ميرض منهم ويدعو له، وقال عن عمه 

العباس: من آذى العباس فقد آذاني، بل 
ان السيدة خديجة رضي اهلل عنها جعلت 

من حرص النبي على صلة الرحم سببا 
حلفظه من أي خطر أو تهديد فقالت عندما 

نزل عليه الوحي »ال حتزن.. إنك لتصل 
الرحم«.

فصدق السائق »سعد« عندما قال واصفا 
هذا اجليل »كثر اليوم التواصل وقل 

الوصل«، فاستثمار املناسبات واألعياد 
للتواصل العائلي يزيد من التكافل 

االجتماعي ويعرف الصغار بشجرة العائلة، 
وإنا شخصيا أعرف أكثر من شخص دخل 

في اإلسالم من بوابة صلة الرحم، ألن 
األجنبي في الغرب ينقطع عن عائلته إذا 
كبر وال يوجد أي التزام قانوني أو ديني 
أو حتى اجتماعي يربطه بعائلته، فعندما 

يتعرفون على قيمة صلة الرحم ينبهرون 
بها فتكون سببا في دخولهم اإلسالم.

13 وسيلة تصل 
فيها رحمك

جتارب حياتية


