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هذه احلقيقة
من يبحث عن احلقيقة 
ال يحتاج إلى رأي فالن 
وتفنيد آخر.. احلقيقة 
حتتاج إلى املواجهة.. 

إلى املختص باملوضوع 
ال من يفتي به حسب 

اجتهاده الشخصي وبناء 
على ما تتناقله وسائل 

التواصل االجتماعي من 
آراء شخصية دون أدلة 

وبراهني.
ومن أجل إقرار احلقيقة 

كان بيني وبني األخ مرزوق 
الغامن اتصال هاتفي 

لتوضيح احلقائق والوقوف 
على بواطن األمور تقديرا 
للمصلحة العامة ومناقشة 

األوضاع الداخلية ودور 
مجلس األمة جتاهها وما 

يبذله من مساع حللها.
وقد حتاورنا بكل أريحية 
وشفافية حول االنتقادات 
املوجهة له وللمجلس على 

حد سواء وعن القصور 
والفشل الذي نعت به، 
وأيضا تناول احلديث 

حول دور مجلس األمة 
وملاذا يتجاهل ويصمت 

جتاه قرارات احلكومة التي 
جند أن مجملها يقف في 
وجه خدمة الشعب وتلبية 
مطالبه من خدمات صحية 
وإسكان وتعليم ووظائف 

أيضا.
فجاء الرد من األخ بوعلي.. 

بأن هدوء املجلس ليس 
دليل ضعف أو عدم الرغبة 

في العمل، ولكن هناك 
قوانني ولوائح وأموراً 

كثيرة علينا إجنازها أوال.. 
ونحن مقيدون باألدوات 

الدستورية في النهاية، 
فاملطلوب منا اإلجناز، 

أما ما يريده آخرون 
فهو حتقيق البطوالت، 

ولكن بني حتقيق اإلجناز 
والبطولة نرى أن مجلسنا 

محارب من اجلميع 
بال استثناء وهذا ليس 
مبستغرب، فاملجالس 

السابقة أيضا تعرضت 
لالنتقاد بل للحل أيضا 

ألن رؤية اآلخرين تتسم 
بالسلبية لعدم معرفتهم 

مبا يدور خلف الكواليس 
وما يتم في أروقة املجلس، 
وألن االنتقاد لعبة سياسية 

لدخول وجوه جديدة 
والصعود على أكتاف 

اآلخرين وإسقاط وجوه 
أخرى.

اإلجناز موجود ولكن غير 
واضح ألن املشاكل التي 

تفتعلها احلكومة متتابعة، 
فما إن نخرج من مشكلة 
حتى جند أنفسنا نواجه 

مشكلة أخرى فغدونا 
في صراع مستمر مع 

احلكومة.
وأنا على يقني بأن الشعب 

على دراية تامة بأن 
التقصير من احلكومة، لكن 
يرفض االعتراف بذلك ألنه 
منطقيا باستطاعتنا تغيير 
أعضاء املجلس، ولكن من 
الصعب تغيير احلكومات.
أنا ال ألوم املجلس وكذلك 

ال ألقي باللوم على 
احلكومة فقط، فما يتم 

إجنازه هو حصيلة تعاون 
بني الطرفني ولكن دائما 
للحكومة اليد العليا في 

اإلجناز والتنفيذ.
وختاما.. قد أخسر سياسيا 

وشعبيا.. إال أنني أرفض 
أن أخسر وطني.

هذه بعض املقتطفات من 
احلديث بيني وبني األخ 
بوعلي، فشكرا له على 

رحابة صدره وجتاوبه مع 
التساؤالت التي طرحت 

عليه.
فهل يا ترى وضحت 

الصورة حول أوضاع 
مجلس األمة أم ال يزال 

يغطيها الغموض؟!

إشارة

إذا ما أردت أن تنظر نظرة منصفة 
إلى ما يسمى بتنظيم داعش، وقبله 
»القاعدة«، فاسأل نفسك لَم لْم يقم 

أي من التنظيمني املسلحني املتطرفني 
بأي عملية من أي نوع وعلى أي 
مستوى في إسرائيل؟! والسؤال 

األهم لَم لْم يقم أي من التنظيمني منذ 
نشأتهما بإدراج اجلهاد في األراضي 
الفلسطينية احملتلة على أجندتيهما؟! 

بل إن أيا منهما لم يكن من ضمن 
ثقافة مقاتليه املعلنة الهجوم على 

إسرائيل، رغم أنه من يستطيع 
اختراق دول قائمة والقيام بعمليات 

إرهاب فيها هو قادر بذات الدرجة 
والقوة على أن يتغلغل في إسرائيل 

بل إلى العمق اإلسرائيلي، ولكن 
هذا لم يحدث أبدا، وكانت أهداف 
التنظيمني وعملياتهما كلها خارج 

إسرائيل وبعيدا عنها.
لنترك »القاعدة« جانبا، ولنبدأ بالبحث 
وراء تنظيم داعش الذي ال يوجد بني 
خطابات زعمائه أو منظريه أو فقهائه 

ما يدعو ولو بشكل غير مباشر 
للقيام بعملية في إسرائيل، أو إعالن 

اجلهاد في األراضي الفلسطينية 
احملتلة، وبدال من هذا يقوم بعملياته 

في بلدان عربية إسالمية.
نعود إلى »القاعدة« ونشأته األولى، 

ومنظره األساسي كان الشيخ 

عبداهلل عزام- رحمه اهلل- وخطاباته، 
فهو ورغم أنه فلسطيني األصل 
ولم يخرج من فلسطني إال أوائل 

السبعينيات إال أن دعوته في 
اجلهاد وإعالن نفير اجلهاد كانت 

في أفغانستان في الثمانينيات، ولم 
يصدر عنه إعالن للجهاد ال نفير وال 

غيره في األراضي احملتلة الفلسطينية 
طوال فترة الثمانينيات خالل تنامي 

حركة املجاهدين العرب ملواجهة 
السوفييت في أفغانستان، وعندما 

أعلن عزام في أواخر أيامه بعد جالء 
القوات السوفييتية من أفغانستان 
نيته توجيه املجاهدين العرب إلى 
األراضي الفلسطينية احملتلة مت 

اغتياله بلغم، ليستمر »القاعدة« بعد 
اغتياله يرى أن العدو ليس إسرائيل 

بل الواليات املتحدة األميركية والدول 
العربية، وكان بعدها ما كان.

»داعش« كتنظيم يعيد ذات سيرة 
»القاعدة«، مستعد إلعالن القتال في 
أي مكان للصراع املسلح في العراق 
أو سورية وحتى الصومال أو مالي، 

ولكن إسرائيل كانت دائما خارج 
خارطة أهدافهم!

هنا ال أقول ولو تلميحا إن هناك 
ارتباطا بني »داعش« وإسرائيل فمن 

الغباء القول بذلك دون دليل أو 
حتى قرينة ثابتة، ولكن لنعد شريط 

األحداث مرة أخرى، بسؤال لَم لم تقم 
أي من التنظيمات اإلرهابية العربية 
املنشأ بعملية واحدة في تل أبيب؟!

سؤال يجر آخر، وسؤال يفتح خزانة 
من األسئلة، ولو أردنا فتح باب 

األسئلة ملا أسعفتنا عشرات الكتب 
لنطرح فيها تساؤالت مشروعة.

لنعد إلى الكويت ولنر من كان ينظر 
لـ »داعش«، أعتقد أن الصورة 

ستكون أكثر قربا للفهم إذا ما عرفنا 
أسماءهم ودعواتهم فهم ذاتهم من 
كان يدعم »القاعدة«، ثم يختفون 
أو تختفي تصريحاتهم ويعودون 

للوسطية كلما تكشف أمر خطورة 
األمر الذي يدعون إليه، بعضهم أخذته 
احلماسة وبعضهم العاطفة وبعضهم 
كان يعي ويدرك متاما ماذا كان يفعل.

٭ توضيح الواضح: كل حركة 
مسلحة متطرفة من أي مذهب 

إسالمي بغض النظر عن توجهاتها إذا 
كانت ال ترى في اجلهاد أمرا موجبا 
مستحقا في األراضي الفلسطينية 
احملتلة وتراه في سورية أو العراق 
فهي حركات سياسية وال عالقة لها 

بالدين ال من قريب وال من بعيد وإن 
ادعت ذلك، وهذا احلكم يشمل كل 

املذاهب.
٭ توضيح األوضح: هنا أتكلم من 

واقع عقائدي بحت.

بفضل من اهلل وتوفيقه اختتم موسم 
حج هذا العام بنجاح باهر وكبير، 

حيث أدى املسلمون الركن األعظم بكل 
سهولة ويسر وتنظيم، وذلك بسبب 

االستعدادات املبكرة واجلهود املميزة 
للجهات السعودية التي جنحت في 

تأمني وسالمة حجاج بيت اهلل احلرام، 
وهذا العمل ليس مبستغرب من القادة 

في اململكة العربية السعودية التي 
أولت اهتماما خاصا ومميزا في خدمة 
احلجاج واالهتمام باملشاعر املقدسة، 
مما كان له األثر الكبير والواضح في 
توجيه كل اجلهات التي عملت بجهد 

واجتهاد وأخالق عالية وتفان كبير في 
خدمة اإلسالم واملسلمني.

إن التنظيم الناجح واخلدمات الكبيرة 

وكل اجلهود التي قدمتها حكومة خادم 
احلرمني الشريفني في خدمة احلجاج 

أسهمت في جناح موسم احلج لهذا 
العام باإلضافة إلى النجاحات املميزة 

في املواسم السابقة وهو رد شاف 
وكاف على من شكك في عدم قدرة 
اململكة في تأمني موسم احلج، حيث 
خابت شكوكهم بسبب هذا النجاح 
الباهر والعمل اجلاد املثمر من قبل 

رجال األمن وكل األجهزة الفنية 
والطبية ووسائل النقل وكل اخلدمات 
األخرى التي سهلت ألكثر من مليون 
و800 ألف يتحركون في وقت واحد 

وفي حدود أماكن معينة.
إن النجاح الباهر هو مفخرة لنا قبل 

ان يكون فخرا لبالدنا اململكة العربية 

السعودية الشقيقة التي تواجه حربا 
ضد اإلرهاب في الداخل واخلارج وعلى 

احلدود حتافظ على األمن واألمان 
وجنحت في ذلك االستحقاق، ويحق 

لنا أن نفخر بهذا اإلجناز، وقد سعدنا 
به ونسجل بكل تقدير وإعجاب الشكر 

اجلزيل للقيادة احلكيمة في اململكة 
العربية السعودية وكل الرجال األبطال 
األوفياء في كل املجاالت التي ساهمت 
مساهمة فعاله في إجناح اجلهود في 

تأمني حجاج بيت اهلل احلرام.
احلمد هلل الذي يسر للحجاج أداء 

مناسكهم وأعانهم على إكمال حجهم 
وتقبل اهلل منهم ومن حجاجنا الكرام 

ونحمد هلل على سالمتهم، وحج مبرور 
وذنب مغفور.

جنح موسم احلج في هذا العام جناحا 
منقطع النظير، وهو حج فريد من نوعه 

دخل التاريخ من أوسع أبوابه وسجل 
تفوقه وشفافيته ونزاهته بأحرف 

من نور، ووضع بصمته على جبني 
اإلنسانية وأثبت للعالم أن اإلسالم دين 

اإلنسانية والرحمة واملساواة، حيث 
إن على صعيد عرفات تساوى الناس 

جميعا وزالت الفوارق بينهم وتوحدت 
املناسك والنوايا وإن اختلفت اللهجات 

فالكل جاء ملبيا سائال اهلل عز وجل 
اإلخالص والتوفيق والرضا والقبول.

احلج بدون إيران لعام 1437هجرية كان 
راقيا مبعنى الكلمة، راقيا بتعامل أهل 
اململكة والعاملني على خدمة ضيوف 

الرحمن من رجال األمن والكشافة 
واملتطوعني، فاالبتسامة اجلميلة لم 

تفارق شفاههم والكلمة الطيبة ديدنهم 
ورش احلجيج باملاء البارد عادتهم، 

دأبوا على توزيع األطعمة واملشروبات 
على احلجاج وسهروا وحتملوا من أجل 

راحة احلجاج.

نعم احلج بدون إيران كان سلسا 
ميسرا، الطرق سالكة واحلجاج أدوا 

مناسكهم بانسيابية تفوق اخليال، 
وعلى الرغم من جموع احلجيج 

الغفيرة إال أن اجلميع متكن من التلبية 
والدعاء والوقوف بعرفات والنفرة 

إلى مزدلفة والطواف والذبح والرجم 
بسهولة ويسر ال تدافع وال تقاتل وال 

رفث وال فسوق وال جدال.
شهد الناس وتيقن مسلمو العالم من 

خالل تعنت إيران وحرمانها مواطنيها 
من احلج في هذا العام، بأن النظام 

اإليراني هو املتسبب األوحد في إفشال 
مواسم احلج السابقة وإشاعة الفوضى 
بني صفوف احلجيج، وإيذاء املسلمني 

باملظاهرات الغوغائية والشعارات 
املتطرفة ورفع صور زعاماتهم الدينية 

دون خجل أو حياء، منتهكني بذلك 
قدسية املكان والزمان.

واألدهى واألمر في ذلك هو إزهاق 
أرواح األبرياء من احلجيج والعاملني 

على خدمة ضيوف الرحمن بقصد 

إحراج اململكة والتشكيك في قدرتها 
على إدارة احلج.

احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات، 
فقد جنحت اململكة العربية السعودية 

جناحا باهرا في إدارتها للحج وفي 
خدمة زوار بيت اهلل احلرام، وبشهادة 

اجلميع استطاعت اململكة الرد قوال 
وفعال على من شكك في قدرتها على 

إدارة احلج واحلفاظ على األماكن 
املقدسة وخدمة احلجاج.

في اخلتام، أقدم باقات من الورد 
والشكر واالمتنان ابتداء بامللك سلمان 

بن عبدالعزيز، حفظه اهلل ورعاه، 
وحكومته الرشيدة مرورا برجال 

األمن الشجعان وعلمائنا األفاضل، 
انتهاء بأصغر فرد من أفراد الكشافة 
واملتطوعني الكرام، وأجمع كل كلمات 

الشكر والثناء في عبارة »جزاكم 
اهلل خيرا« سائلة املولى عز وجل أن 

يتقبله منكم قبوال حسنا وأن يثقل به 
موازينكم في يوم ال ينفع فـيه مـال 

وال بنون.

waha2waha2waha@hotmail.com

Sns6666@yahoo.com

@ebtisam_aloun

ذعار الرشيدي

دالي محمد الخمسان

ابتسام محمد سعود العون

»داعش« 
واختصار 
كل االختصارات

»جناح أبهر 
اجلميع«

احلج
بدون إيران
أمن وأمان!
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انتظارات

نظرة ثاقبة

Alhosam1969@yahoo.com

saad.almotish@hotmail.com

حسام الدين سعدون

سعد المعطش

ما أجملها من كلمة! وما أعظمه من معنى! لو كان بيننا 
حقيقة واقعة نعيش فيها وبها وليس شعارا يرفع 

هنا أو هناك، إن العالم كله يهفو مخلصوه وأناسيوه 
إلى السالم، بل وما أنزل الدين على جميع الرسل 
واألنبياء إال إلشاعته ونشره بني الناس، فالسالم 
اسم من أسماء اهلل تعالى، لذلك حثنا اإلسالم على 
السالم بكل أنواعه، السالم الروحي واالجتماعي 

والبدني ... إلخ، ملاذا؟ حتى تتحقق السعادة، ليس فقط 
للمسلمني وإمنا للدنيا كلها، دومنا متييز أو تفريق، 

مهما كان الدين أو العرق أو اللون، فجميعنا إخوة في 
اإلنسانية.

حرب تُفني .. تقتل كل األشياء 
 حرب تعني موتا ودمارا وفناء 

 فلماذا احلرب إذن في كل األنحاء؟
 أحد يعشق موتا في هذا العالم؟

 فلنصرخ: ال للحرب 
 ولنفتح بابا لسالم عادل 

 طفال ال يُحرم من حقِّ العيش 
 وحماما ال يُذبح في العش 

 فلنصرخ في وجه دعاة احلرب 
 من أجلك.. من أجلي 

 فلنوقف هذي احلرب 
 ولننشد حال سلميّا .. العدل أساسه 

 لنفّكر، ونفّكر، ونفّكر 
 في حرب ستدّمر كل األشياء 

 حقي وحياتي هدفي 
 وسالم العدل بكل األرجاء 

بعد انتهاء دورتي األلعاب األوملبية والباراملبية في 
»ريو دي جانيرو«، كنت أود وأحلم أن يقف جميع 
رياضيي العالم وقفة قوية صلبة في وجه احلروب 

والدماء، ويعلنوها قوية مدوية لن نلعب.. ملاذا؟!
ألم تقولوا إن الرياضة لنشر السالم بني األمم 

والشعوب؟.. فأين السالم وأين احلب والوئام؟! 
وأين.. وأين؟! يعلنونها صريحة عالية مدوية، حتى 

يقف كل البشر والزعماء والقادة كل على مسؤوليته، 
يقف الذين يشعلون احلروب ويسفكون الدماء رجاء 
أن يستفيقوا ويوقفوا شالالت الدماء في كل أرجاء 
األرض، وهذا ليس استجداء، لكنه فرض وواجب ما 

داموا بشرا.. عندها كنتم قد فزمت بالذهب بل مبا هو 
أغلى وأثمن من الذهب فزمت بـ »السالم«.

أيها الزعماء.. أيها القادة.. أيتها األمم املتحدة.. أين 
أنتم؟! ال نريد مؤمتراتكم.. ال نريد تصريحاتكم .. ال 

نريد شجبكم وال استنكاركم.. نريد فقط وقفا للدماء.. 
نريد سالما عادال لكل أمم وشعوب العالم، صغيرها 
قبل كبيرها.. فقيرها قبل غنيها، نريد عاملا تسوده 

املودة واحملبة، نريد العيش بسالم وحرية، وهذا ليس 
استجداء منكم، بل هو حقنا كشعوب، اتركوا خالفاتكم 

ونّحوا صراعاتكم وأطماعكم، واعلموا أن التاريخ 
لن يرحمكم.. واعلموا أن حرمة الدماء أعظم حرمة 
عند اهلل.. قال تعالى: )ِمْن أَْجِل َذِلَك َكتَبْنَا َعلَى بَِني 

ِإْسَراِئيَل أَنَّهُ َمن َقتََل نَْفًسا ِبَغيِْر نَْفٍس أَْو َفَساٍد ِفي 
َا  َا َقتََل النَّاَس َجِميًعا َوَمْن أَْحيَاَها َفَكأمَنَّ األَْرِض َفَكأمَنَّ

أَْحيَا النَّاَس َجِميًعا َولََقْد َجاءَتُْهْم ُرُسلُنَا ِبالبَيِّنَاِت ثُمَّ ِإنَّ 
َكِثيًرا مِّنُْهم بَْعَد َذِلَك ِفي األَْرِض مَلُْسِرُفوَن(.. فقط نريد 

»السالم« وال شيء غير »السالم«.

ابليس اللعني تنّكر وغيّر من هيئته ولبس ثياب 
النصح وقام بأول خدعة في األرض. إبليس الرجيم، 
حفظنا وحفظ اهلل أمة محمد ژ منه ومن مكائده، لم 
يظهر مبظهره احلقيقي وال توجد أي رواية أو حديث 
بأن أحدا من البشر قد شاهده على صورته احلقيقية 
التي خلقه اهلل عليها، فهل يوجد أحد منكم قد شاهده 

ليحذرنا منه حني يأتينا؟
كل ما نعرفه عنه أنه عدو اهلل وعدو كل بني آدم گ 

وأنه مخلوق من نار وأنه يسري معنا مسرى الدم 
في أجسادنا، ويستطيع أن يرانا هو وقبيله من حيث 
ال نراه حتى إننا حني نرجمه في موسم احلج اقتداء 
بسيدنا إبراهيم گ، ولم يذكر اخلليل أي وصف 
لصورته التي شاهده عليها وال يوجد أي تشبيه له 

إال كما قال رب العزة )طلعها كأنه رؤوس الشياطني(، 
حتى إنه حني أتى بالفكرة اخلبيثة بقتل سيدنا محمد 

ژ في ليلة الهجرة قام بخداع كفار قريش وأتاهم 
بصورة »شيخ جندي« ولو أتاهم بصورته احلقيقية 

لعرفوا أنه الشيطان الرجيم ورمبا دخل بعضهم 
اإلسالم.

وبسبب تلك القدرة على تغيير شكله وتقمص 
أي شخصية يريدها فإن علينا ان ننتبه لبعض 
من يتكلمون باسم الدين، وهذا التحذير يشمل 

من يتكلمون بيننا بالوطنية وكأنه هو املنقذ لكل 
مشاكلنا ويرفض أي رأي مخالف لرأيه، وما أكثرهم 

بيننا اليوم، فالدرس األول الذي تعلمناه من أبينا 
آدم يجعلنا نحذر من بعض الناصحني، فرمبا كانت 

نصيحته خراب بيوتنا كما فعل كبيرهم مع أبينا آدم 
گ.

أدام اهلل من كان صادقا بنصيحته ويريد بها وجه 
اهلل، وال دامت الشياطني التي تلبس ثياب التدين أو 

الوطنية وهو يريد مصلحته اخلاصة. 

»السالم« .. 
نعم السالم

األبالسة
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