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 جناع الرفاعي

اخلالف.. واالختالف

احلب والوالء للوطن

كثير من الناس ال يعرف 
الفرق بني اخلالف واالختالف 
بل يعتقد أن الكلمتني مبعنى 

واحد وهو عدم التطابق سواء 
بالدين أو الفكر أو الرأي، 

لذا ال بد ان نقف وقفة أمام 
هذين التعبيرين، فاخلالف هو 

مصطلح يعني عدم التطابق 
بني الطرفني ويخضع ألهداف 
مختلفة لكل طرف منهم رأي، 

فكل طرف يرى أنه صواب 
وغيره خطأ، وهذا في الغالب 

يكون للذات فيها نصيب حيث 
كل طرف يصر على توجهه 

حتى وإن كان على خطأ، املهم 
الفوز واالنتصار وهزمية اآلخر 

مهما كلف األمر.
أما االختالف فهو تباين في 

وجهات النظر لكن الهدف واحد 
واألساليب مختلفة، فاحملصلة 
التقاؤهما في حتقيق الهدف، 

وإن جتاوز االختالف إلى العناد 
واحلسد وحظوظ النفس فيدخل 

ذلك في إطار اخلالف.
االختالف من سنن احلياة كما 

هو وضع إيجابي ميكن أن 
يساهم في التوصل إلى نتائج 

جيدة ملا يحويه من وجهات نظر 
وأساليب متعددة تعطي مجاالت 

عديدة للتوافق بني األطراف.
يقول اهلل في كتابه املجيد: )ولو 

شاء ربك جلعل الناس أمة واحدة 
وال يزالون مختلفني( هود: 118.

ال بد أن نفهم أن االختالف 
أمر طبيعي في حياتنا سواء 

الشخصية أو األسرية أو 
االجتماعية، لكن ال نكون طرفا 

في تأجيج االختالف ليصبح 
خالفا ال حتمد عقباه.

ما نراه من تصرفات لبعض 
الناس في زيادة إشعال فتيل 

الفتنة دون تفهم الوضع 
ومعرفة جوانبه، وهذا ولألسف 

»بريستيج« يستخدمه العاجز 
ليظهر قوته غير مكترث 

مبصلحة بالده ومجتمعه وأمته.
من قيم ديننا احلنيف عدم 

اخلوض فيما ليس لنا فيه منفعة 
وال دور، بل ال بد أن نكون 

إيجابيني ندعو للحق ونحافظ 
على متاسك حلمة األمة بكل ما 
أعطينا قوة في جميع املجاالت.

احلب والوالء للوطن هو 
شعور وإحساس وجداني فهو 

أشرف خلق يتحلى به اإلنسان 
وأحسن صفة ينطوي عليها 

القلب وهو من أخالق األنبياء 
الذين أكدوا أن حب الوطن من 
اإلميان وكم بيعت في سبيله 
النفوس وكم رخصت دونه 
أرواح ومجد الوطن وقيمته 

ومكانته بأبنائه الذين يرخصون 
الروح والغالي والنفيس من 

اجله حتى يبقى عزيزا، وحب 
الوطن واالنتماء إليه شعور 
غريزي جبل اإلنسان عليه 

وألن حبنا للوطن حب فطري 
فليس ضروريا أن يكون الوطن 
مفعما باجلمال فقد تكون أرض 

الوطن جرداء قاسية ومناخه 
قاسيا وجافا وعلى رغم ذلك 
يظل الوطن في أعيننا حبيبا 
وغاليا وال يكفي القول إننا 

نحب الوطن بل إن كلمة الوطن 
وحدها تعني لنا الكثير، فيعتبر 

الوطن مثل املاء الذي ميوت 
البشر من دونه وكذلك مثل األم 
التي تضم أوالدها بني أحضانها 
وحتميهم من كل شر وضر. إن 
للوطن مكانة ال ميكن لإلنسان 
أن يستغني عنها والوالء وحب 

الوطن هو أن يثبت اإلنسان 
وطنيته وأن يكون مخلصا 

مضحيا بنفسه وروحه وبكل ما 
ميلك من أجل الدفاع عنه ويقدم 
الغالي والنفيس من أجل احلفاظ 

عليه ورفعة مكانته ومنزلته 
وشأنه.
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موسى أبوطفرة المطيري

ذعار الرشيدي

كنت مما يخشون العالج في مستشفيات البالد، 
ودائما ما أحاول ان أجته بوالدتي للمستشفيات 

اخلاصة لعالجها أو ملتابعة وضعها الصحي، وذلك 
لكثرة ما أسمع عن القصور وعدم االهتمام والروايات 

األخرى التي تقال هنا وهناك حول تردي األوضاع 
الصحية في مرافقنا الطبية، ولكن وبعد جتربة مررت 
بها تأكدت ان الوضع الصحي في الكويت بخير وان 

هناك كوادر طبية وإدارية يحق لنا ان نفخر بها 
ونفاخر، بل ان تكون ذات جتارب يحتذى بها.

ففي ليلة الثامن والعشرين من رمضان، ومع ارتفاع 
أذان الفجر، جاءني اتصال بحدوث عارض صحي 

طارئ لوالدتي، وما هي إال دقائق حتى كنت أنا وهي 
في احد املستشفيات اخلاصة بالعاصمة لوجود ملفها 

الصحي فيه، وبعد كشف الطبيب وإفادته بأنها تتطلب 
إجراء عملية وبقاء مدة في املستشفى، قال لي ناصحا 

وباحلرف الواحد: اذهب بها ملستشفى حكومي، 
فما سيقدم لها هنا عالج بنظام فندقي ال أكثر، لكن 
الرعاية واالهتمام ستجدهما هناك. وبالفعل حملت 

والدتي الى املستشفى األميري كونها سبق ان عوجلت 
به، ومنذ ان أدخلت الى غرفة املالحظة واالهتمام 

يحيط بها والهيئات التمريضية واألطباء يرعونها بعد 
اهلل حتى قرر األطباء إدخالها الى اجلناح بشكل عاجل 
لبدء مرحلة العالج املطلوب، وخالل ذلك وطوال مدة 

بقائها ألكثر من عشرة أيام لم تتغير الرعاية ولم تقل، 
فقد كانت حتاط بعناية ورعاية صحية من قبل عدد 
من األطباء وعلى رأسهم د.علي اجلويعد الذي تابع 
حالة والدتي مرورا مبالك الرحمة د.روان اليوسف 
التي تابعت حالة والدتي الصحية عن كثب وبشكل 

يومي ومستمر، ما غيّر فكرتي عن الرعاية الصحية 
في مستشفيات الكويت او على األقل بدل الصورة 
القامتة املرسومة في مخيلتي عن رداءة هذه الرعاية 
وأكد لي ان الكويت تتفوق صحيا ومتلك اإلمكانات 

والقدرة، فلقد كان اجلناح األول خلية نحل من خالل 
االهتمام التمريضي والطبي، ولم تخل الصورة من 
اجلهد اإلداري للمستشفى األميري الذي يقف عليه 

مسؤول يشيد به اجلميع وهو د.علي العلندا، وال 
أنسى تعامل مسؤول العالقات العامة األخ جاسم 

النبهان الذي ذلل العديد من األمور طوال هذه املدة.
وحقيقة األمر ان الوضع الصحي في الكويت ان كان 
على مستوى ما شاهدت في املستشفى األميري فإنه 

بخير، وان ما يقال حول ترديه أحيانا يحتاج الى إعادة 
تفكر، وان كان هناك قصور فيجب ان تطبق فكرة 

العمل باملستشفى األميري في باقي املستشفيات.
وأخيرا، وهلل احلمد واملنة، دخلت والدتي مستشفى 

حكومي وهي تعاني من اآلالم ووضع صحي متفاقم، 
وخرجت منه، واحلمد هلل، وهي بأفضل حال، وذلك 
بفضل اهلل قبل كل شيء ثم بجهود أبناء من وطني 

نذروا أنفسهم ليكونوا بلسما وشفاء لكل سقيم، 
وأقول للطواقم الطبية والتمريضية واإلدارية 

باملستشفى األميري خاصة اجلناح رقم واحد، كل 
الشكر على ما قمتم به، ولوزيركم الشاب الذي يقف 
خلف هذه اجلهود د.جمال احلربي نقول »جزاك اهلل 

خيرا، وواصل جهودك فأنت بأعيننا«.

كمحلل سياسي ليس لك إال أن تنقل قراءاتك السياسية 
التي تطرحها بناء على معلومات تصلك او قرائن 

مواقف معينة ترصدها، ومن خالل رصد كل األحداث 
األخيرة املتسارعة منذ انطالق األزمة اخلليجية 

األخيرة ووفق القراءات اإلعالمية - بعيدا عن التحيز 
- فإن الواضح ان األزمة في طريقها لالنفراج، وكما 

خلقت األزمة فجأة ستختفي بذات الفجائية التي 
ظهرت بها، ودون الدخول في تفاصيل مملة، فاألزمة 
اخلليجية شأن داخلي أخذ طابع التدويل سواء برغبة 
بعض األطراف او بغير رغبة، ولكن املنطقة اخلليجية 

على قدر من األهمية من ان أزمة بهذا الشكل ميكن ان 
حترك القوى العاملية وجتبرها على أن تكون طرفا.

نعم، نهاية األزمة انفراجة، وهذا األمر ليس اختياريا 
ألي طرف من األطراف، بل هو امر حتمي، سيفرضه 

الواقع وستفرضه املعطيات على األرض، وان التراشق 
االعالمي ما هو سوى جزء من األزمة، بل ان التراشق 
اإلعالمي هو األزمة ذاتها، وال شيء وراءه او بعده او 

دونه، األزمة كلها ستنتهي كما بدأت بشكل مفاجئ 
وسيعود كل شيء الى ما كان عليه، بل ورمبا افضل 

مما كان قبل انطالق األزمة.
رغم حدة اخلطاب - غير املعهودة بني اخلليجيني - 

فاألزمة لن تأخذ حجما أكبر مما وصلت إليه حدوده 
القصوى من التراشق االعالمي وما نتج عنه، باإلضافة 

الى خسائر مادية محدودة جدا ال تكاد تذكر، وبعدها 
ستعود االمور الى مجاريها.

رمبا يكون هناك نوع من أنواع التصعيد اإلعالمي 
وتعلو النبرة قليال بني األطراف ولكنها بأي حال من 

األحوال لن تتعدى - رسميا - حدود اللياقة السياسية، 
خاصة ان التراشق اإلعالمي محصور فقط في جهات 

معينة أدنى من التمثيل السياسي املتوسط، وهو ما 
يجعلني أؤكد ان األزمة ولدت لتنتهي، أو باألصح 

ولدت لتموت.
وألننا في اخلليج العربي لم نتعود على هذا النوع 

من التنازعات السياسية العالية النبرة واملكشوفة، لذا 
وجدت الغالبية ان هذه األزمة ستكون سببا في انفراط 

عقد التعاون اخلليجي، بل والبعض تشاءم معتقدا او 
متصورا ان املنطقة على شفا حفرة من حرب، ولكن 

القراءات املتاحة ومنذ انطالقة األزمة وما صاحبها 
وما تبعها ومن خالل قراءة اخلطابات واملؤمترات 
والتحركات يجد ان األمر في حدوده الدنيا وان 

اإلصالح والتصالح ال يزال ممكنا بل انه هو الطريق 
الذي ستتخذه األطراف جميعا.

حتى آخر األحداث املتعلقة باألزمة تثبت أن األزمة 
ستنتهي كما بدأت فجأة، رمبا تطول قليال عن املتوقع، 

ولكنها ستنتهي وكأن شيئا لم يكن، وستكون هناك 
تنازالت تكون هي الطريق نحو نفق املصاحلة. 

اجلناح
رقم 1

األزمة اخلليجية... 
انفراجة مفاجئة

حادث وحديث

احلرف 29

تشكلت دولة »داعش« فوق ركام املدن 
املهدمة في العراق والشام بعد أن طلعت 

من بني خرائب األفكار الضالة التي تخلط 
الدين بالسياسة وتتوهم القدرة على مغالبة 

العصر وإقامة دولة دينية، وتغفل عن حقيقة 
ساطعة، وهي أن النبي املصطفى ژ جاء 

برسالة »دينية ال سياسية« وفي سورة 
املائدة التي نزلت في حجة الوداع نقرأ 

)اليوم أكلمت لكم دينكم وأمتمت عليكم 
نعمتي ورضيت لكم اإلسالم دينا( ولم نقرأ 

كلمة »دولة«، وأما نشوء وتطور وتوسع 
وقوة وانهيار »الدولة اإلسالمية« بعد 

حياة النبي فإنه نتاج الظروف السياسية 
واالقتصادية واالجتماعية بدءا من اخللفاء 

الراشدين حتى حكم األتراك في اخلالفة 
العثمانية.

> > >

الظهور الغريب املريب للدولة الدينية 
والذي شهدناه في وقتنا الراهن متمثال 
في »داعش« عرفته البشرية في مواقع 

اخرى منها اوروبا التي تنافست وتناحرت 
فيها املقاطعات واملمالك الدينية حتى 

اجتاحتها عام 1618 حرب دينية )مسيحية( 
شاملة استمرت ثالثني عاما )!( مات فيها 

أعداد كبيرة من األوروبيني، والتهمت 
النيران األخضر واليابس، وانتشر اخلراب 

واألمراض والدمار والبؤس في كل مكان، 
قبل أن يدرك اجلميع عام 1648 استحالة 
استمرار الدولة الدينية فتم التوقيع على 
»اتفاقية ويستفاليا للسالم« وبزغ على 
العالم نظام جديد وشكل حديث للدولة، 

فتقدمت البشرية خطوة جبارة في مشوار 
احلضارة على هذا الكوكب.
> > >

شيوع فكرة إمكانية استعادة الدولة الدينية 
لدى العرب يعود إلى عدة أسباب، أهمها 

توقف تطور الفكر السياسي لديهم أو غيابه 
بالكامل مذ خضعوا لالستعمار العثماني 
»تركيا« ملدة تتجاوز االربع قرون. األمر 
الذي أتاح لتيار »إلسالم السياسي« ملء 

الفراغ الذهني بالبديل املزيف واملغشوش 
الذي يخلط الدين بالسياسة في مجتمعات 

غاب عنها التنوير والتفكير العقالني 
ويتزاحم فيها الناس حول السحرة 

ويصغون لتفاسير أحالمهم في املنام، 
وتذيع فيها اإلذاعات والتلفزات، وحتت 

أنظار احلكومات العتيدة، أقواال ملشايخ دين 
يقولون فيها »ان سبب تخلف املسلمني 

ابتعادهم عن الدين« فيصدقهم اجلمهور 
الكرمي وينسى ان املاليزيني والهنود 

مسلمون ومتقدمون!

ماذا لو كان التعميم أو القرار الوزاري هو 
كالتالي: نقل مدير املنطقة التعليمية فالن 

الفالني نقال )إجباريا( إلى املنطقة التعليمية 
الفالنية؟ هل سيسكت هذا الفالن الفالني؟ 

أم أنه سيقيم الدنيا ويقعدها ويعتبر هذا 
األمر إهانة وتقليال من قدره؟.

العقل واملنطق وديننا اإلسالمي يعلمنا أن 
ما ال ترضاه على نفسك  يجب أال ترضاه 

لآلخرين. وكلمة )إجباري( التي ترددت 
كثيرا في تعاميم وقرارات وزارة بخصوص 
نقل مئات املدرسني من محافظة ألخرى هي 
اختيار غير دقيق وتعبير غير مناسب بحق 
مربني ومربيات أفاضل ميضون مع أبنائنا 

وبناتنا ساعات أطول ما منضيه معهم.
وهذا ما قصدته في عنوان املقالة في 

استخدام املثل البدوي القدمي )هذا بال أبوك 
يا عقاب( وهو يستخدم للداللة على ان 

هذا هو سبب املشكلة وأقصد باملشكلة هنا 
هو تردي التعليم في الكويت، فباعتقادي 

الشخصي أن أهم أسباب تأخر التعليم في 
الكويت وضعف مخرجاته هو املعاملة )غير 
الصحيحة( التي يتعرض لها املعلم فمن بني 

عشرات القرارات التي تصدر من وزارة 

التربية قليال ما جتد قرارين أو ثالثة هي 
في صالح املعلم. قرارات متشددة وتنظيمية 

نتج عن أكثرها حتويل مهنة التعليم إلى 
مهنة صعبة وطاردة، أولها كان خفض بدل 

اإليجاز للمعلم الوافد والذي جاء مفاجئا 
بعد بداية العام الدراسي وبعد أن استقرت 

عائالتهم في شقق اختاروها حسب دخلهم 
السابق الذي انخفض فجأة دون سابق 

إنذار.
وكذلك قرار جعل الدور الثاني في نهاية 

العام الدراسي بعد أن كان في بدايته 
مما تسبب في استمرار دوام املدرسني 

واملدرسات ألكثر من شهرين في مدارس 
خالية من الطلبة وحرمهم من االستمتاع 

بالشهر الفضيل مع عائالتهم.
وآخر هذه القرارات كان طريقة إعالن 

التنقالت بني املناطق التعليمية وهو خطأ 
يتحمله مديرو املناطق التعليمية الذين 

سمحوا سواء بوجود تكدس أو نقص في 
مناطقهم التعليمية ولم يجدوا غير املعلم 
ليدفع ثمن أخطائهم. املنطق يقول انه تتم 

محاسبة املناطق التعليمية التي سمحت 
بالزيادة أو سكتت عن النقص فهي التي 

لديها امليزانية وتتحكم في توزيع املدرسني 
واملدرسات على املدارس.

فمن غير املقبول ومن أجل إصالح وضع 
خاطئ انت صنعته وحدك فتقوم بـ»خلبطة« 

حياة مئات من البشر وتسبب في جعل 
حياتهم أكثر صعوبة.

زبدة الكالم: يجب أن يكون املعلم واملعلمة 
هما في قمة اهتمام وزارة التربية ويجب أن 
يكون توفير جو مهني مناسب لهم من اكبر 

األولويات التي حترص عليها الوزارة.
نقطة أخيرة: من األشياء الغريبة التي 

سمعتها تصريح البعض بأن عمليات النقل 
اإلجباري شملت الوافدين.. طيب يا ذكي 

يا عبقري، املعلمون الوافدون هل يُعلّمون 
أطفال اإلسكيمو أم أطفال جنوب أفريقيا؟! 

املعلم مهما كانت جنسيته أحق وأولى 
باالحترام والعناية فهو يدرس أطفالك وهو 

الذي يزرع فيهم بذرة السلوك األولى، 
وهو الذي يساهم بدرجة كبيرة في تشكيل 

شخصياتهم، فالقرار لك، تريد إنسانا 
مرتاحا نفسيا ومهنيا وماديا ليعلم أطفالك 

أم إنسانا مقهورا ومظلوما في عيشته 
وظروف عمله؟

إني ألعجب أشد العجب من انتشار هذه 
اآلفة الغريبة املريبة التي استشرت في 

عصرنا وابتلينا بها وألصقت بنا رغما عنا!
وأعجب أشد العجب ايضا من تصديق 

زعم بعض املارقني عن االسالم ممن 
يتسمون بأسمائنا بأنهم يقفون وراء مثل 

هذه العمليات اإلرهابية مدعني البطولة 
واالنتصار وهم يضرون اإلسالم وأهله في 

احلقيقة، كما أنني أعجب أشد العجب من 
ترك هذه الدول ألمثال هؤالء وهم يعلمونهم 
متاما مبخابراتهم بل أزعم انهم من ينشئون 

مثل هذه اجلماعات، وما »القاعدة« منكم 
ببعيد، ولكن في احيان يقلب السحر على 

الساحر.
ملاذا يحدث هذا اإلجرام في بالد االسالم؟ 

وملاذا يلصق باملسلمني؟!
بداية، أقرر أنني ال أؤمن بنظرية املؤامرة 

املطلقة، خاصة أن بيدنا أن نوقف كل هذا، 
وأن نفشل كل هذه املؤامرات واملخططات، 

كما أنني أرفض رفضا مطلقا وتاما بل 
كل الرفض لكل مظاهر وأشكال اإلرهاب 
والتطرف وأعلن براءتي التامة منها وال 

أبررها أبدا أبدا حتى ال يحمل كالمي على 
غير وجهه وال على غير ما أردت.

وأستطيع أن أخلص هذه األسباب فيما يلي:
1- الطمع في منطقتنا العربية ومقدراتها، 

ولهذا ال يراد لها أن تهدأ حتى نظل 
مستهلكني ملنتجاتهم بكل أنواعها من اإلبرة 
حتى الصاروخ، فنحن سوق رائجة ورائجة 

جدا لبضاعتهم، ومن مصلحتهم أن تظل 
هذه السوق عطشى ملنتجاتهم حتى تدر 

عليهم املاليني وخاصة الصناعات الثقيلة 
وجتارة األسلحة التي تكدست عندهم وعفى 

عليها الزمن.
٢- أنهم يريدون جتربة وتقييم وتطوير 

عتادهم العسكري وأسلحتهم حتى يحدثوا 
منظوماتها، وهذا ليس ادعاء بل انه تصريح 

رئيس اللجنة العسكرية - العلمية في القوات 
الروسية »إيغور ماكوشيف« بأن العسكريني 
الروس حللوا ودرسوا سير استخدام أكثر 

من ٢٠٠ منوذج سالح استخدمت في سورية 
حتى يتم تعديل نظمها وحتديثها.

وأيضا ما فعله الرئيس األميركي دونالد 
ترامب بعقد صفقات مع اململكة العربية 

السعودية مبئات املليارات من الدوالرات.
٣- استنزاف ثرواتنا ومقدراتنا بكل األشكال 

والطريق مرة عن طريق التالعب باألسواق 
العاملية والشركات الورقية الوهيمة كما 

حدث أثناء األزمة املالية العاملية االخيرة، 
ومرات عن طريق استخدام فزاعة إيران 
وأطماعها وإرهابها وأذنابها في منطقتنا، 
رغم أنهم هم الذين يغضون الطرف عنها 
وعن جرائمها وأسلحتها، حتى نلوذ بهم 
ونطلب حمايتهم، وهذا هو الواقع الذي 

نعيشه وال ينكره إال املغرضون.
4- حماية ربيبتهم الصغرى إسرائيل، وهذا 

السبب من أهم األسباب، وذلك بإشعال 
النيران والفنت والصراعات وتغذية يد 

االرهاب ومنفذيه في كل مكان في منطقتنا 
العربية حتى نضعف ويدمر اقتصادنا 

ومقدراتنا، بل وشبابنا، فال تقوم لنا قائمة 
ونكون لقمة سائغة لها ولهم، فهم يعملون 

بكل طاقتهم من أجل ذلك.
٥- نشر التيه والضياع بني شبابنا وجعلهم 

يفقدون الثقة في أنفسهم ودينهم وعقيدتهم 
ودولهم حتى يكونوا فريسة للجهل والفقر 

والضياع فيبتعدوا عن البناء والتنمية 
وصناعة النهضة التي تغنينا كأمة عن 

الضياع واالستسالم والتبعية املقيتة لهذه 
الدول التي ال تريد لنا خيرا.

بل ان االخطر من ذلك كله بالنسبة لشبابنا 
هو نشر اليأس والضياع بينهم حتى يكونوا 

دمية في يد هؤالء املجرمني من جتار املوت 
واإلرهاب فينفذون املخططات القذرة التي 

تريد تدمير منطقتنا وديننا.
6- استخدام اإلسالم كمرادف لإلرهاب 

)اإلسالموفوبيا( وتسويق ذلك في الغرب 
وفي الدول غير املسلمة، بل استخدامه 
كفزاعة لتخويف الشعوب والشباب من 
اعتناق هذا الدين العظيم دين السماحة 

والرحمة واإلنسانية، بل ان األدهى واألخبث 
واألخطر هو جعل شباب املسلمني يشكون 

في دينهم وسماحته، وهذا أمر يجب أن 
نفطن جميعا إليه ونتصدى له بكل ما أوتينا 

من قوة.
٧- إذالل وإفقار العرب واملسلمني حتى 
ال نخرج عن عباءة الغرب ونتمرغ فيما 

يتفضلون علينا به مما فسد عندهم وتبني 
فشله وخطره، ونسي هؤالء أن هذا من 

األسباب الرئيسية التي تغذي وتنمي حب 
االنتقام منهم ألنهم سبب رئيسي فيما 

نحن فيه، كما نسي هؤالء أن عدم استقرار 
منطقتنا سيعود عليهم بأي وسيلة وطريقة 

كانت شاءوا أم أبوا.
8- وأخطر هذه األسباب هو محاولة تقسيم 
الدول العربية واإلسالمية، وذلك بزرع بذور 

الفتنة واإلرهاب فيها ألن اإلرهاب صناعة 
غربية أصيلة، وهذا ظاهر جليا وال يخفى 

على أحد في كل من العراق وسورية وليبيا 
ومن قبلهم السودان، فهل آن لنا أن نستفيق 

من غيبوبتنا التي طالت وطال أمدها.
تنبهوا واستفيقوا أيها العرب.. فقد طمى 

السيل حتى غاصت الركب.
وفي النهاية يجب علينا نحن املسلمني 

والعرب أال نستسلم أبدا لهذه املخططات 
وأن نوعي شبابنا ونتصدى لهذه احلرب 
القذرة علينا، رغم إنكار بعض من يدعون 

الثقافة منا ويقدسون كل ما هو غربي وغير 
مسلم.

واهلل غالب على أمره ولكن أكثر الناس ال 
يعلمون.

www.salahsayer.com
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Alhosam1969@yahoo.com
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نقل إجباري؟! 
هذا بال أبوك
 يا عقاب

ملاذا يحدث 
كل هذا 
في بالد 
اإلسالم؟!

السايرزم

في الصميم

رؤية


