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النفس احلكومي 
اإلصالحي »التصاحلي«

أثبتت احلكومة خالل فترة 
األشهر الثالثة املاضية انها غيرت 
التعاطي مع  متاما أسلوبها في 
جميع امللفات العالقة بشكل ينحو 
الى التعديل ولن أقول اإلصالح، 
التعديل في أسلوب  ولكن هذا 
احلكومة يتجه إلى نفس إصالحي 
وفق ما هو ظاهر اآلن من قراراتها 
األخيرة وطريقة إدارتها لعدد من 
القضايا محل اخلالف السياسي.

> > >
املشــكلة ان احلكومة التي 
كانت هدفا ظاهرا وبينا لسهام 
املعارضة فــي الطالعة والنازلة 
وبعد ان اتخذت أسلوبا معتدال 
في معاجلــة القضايا وحتولت 
الــى ما ميكــن ان نقــول انه 
وقوف من اجلميــع على ذات 
املسافة أصبحت هدفا ملعسكر 
احلكوميني السابق أو باألصح ما 
نطلق عليهم »املوالني« الذين هم 
من يهاجم احلكومة ألنهم رأوا ان 
هذا التحول احلكومي القريب من 
االعتدال فيه »مغازلة« ألطياف 
املعارضة، بل ورأى املوالون أيضا 
ان ما فعلته احلكومة من تقدميها 
تنازالت عن مواقفها للمعارضة 
هو مبنزلة اخليانــة لهم، فهم 
من كانوا يدافعون عن إجراءات 
احلكومة ضد املعارضني او من 
يسمونهم املؤزمني، واآلن وبعد 
حتول احلكومة في موقفها من 
»املؤزمني« شعر املوالون انهم 
كانوا محامني حلكومة ضربت 
بدفاعهم عنهــا عرض احلائط، 
واحلقيقة ان هذا هو ما حصل.

> > >
املوالــون اليــوم هــم من 
يهاجم وينتقد قرارات احلكومة 
»االعتداليــة« جتاه املعارضني، 
ولألمانة ال ميكن لومهم سياسيا، 
ولكــن يجب ان ينتبهوا إلى ان 
بوصلة املشهد السياسي بهذه 
القرارات احلكومية األخيرة من 
إعادة اجلناسي وغيرها إمنا تصب 

في صالح التهدئة بشكل عام.
> > >

وعقد الصفقات السياسية بهذا 
الشكل الذي أدى إلى حتول النهج 
إلى االعتدال احلميد  احلكومي 
يجب أال يفوت »املواالة« أنه أمر 
طبيعي وكان يجب في نهاية األمر 
أن يحدث بشــكل حتمي، فقد 
وصلت حالة االحتقان السياسي 
بالبلد إلى حالة شلل دميوقراطية 
نحن في غنى عنها وعن أسبابها.

> > >
وأعتقد أن املوالني يجب ان 
يتعاملوا مع االعتدال احلكومي 
كأمر واقع بل انه ســيكون هو 
النهج القادم، واحلكومة أقدمت 
على خطوات مؤخرا يفترض ان 
نقف معها بها، فاحلديث احلكومي 
عن محاربة الفساد مؤخرا لم يعد 
شعارا سياسيا يرفع لالستهالك، 
بل أخذ شكال حقيقيا من أشكال 
محاربة الفساد وان كانت خطوة 
متواضعة مقارنة بحجم الفساد 
إال انها خطوة باالجتاه الصحيح 
ستتبعها خطوات أخرى، وأهم 
حقيقة هذه اخلطوات أن محاربة 
الفساد بدأت، نعم بشكل بطيء 
ولكنهــا خطوات فــي االجتاه 
الصحيح وستشــمل محاسبة 

على جميع املستويات.
> > >

القانون بدأ تطبيقه، والقضاء 
هو الفيصــل، وأعتقد ان هذا 
يجــب أال يغضب أحدا او يثير 
حفيظة البعض ال معارضني وال 
مواالة، واحلكومة خالل الفترة 
القصيرة السابقة أثبتت ان هناك 
نهجا جديدا لإلصالح يبدأ من كل 
املستويات، والصفقات السياسية 
اآلن التي تعقــد وتبرم او في 
طور التنفيذ مع قوى سياسية 
معارضة او معارضني هي خطوة 
حكومية صحيحــة وجزء من 
اإلصالح السياسي الذي نطمح 
إليــه، واألصوات الرافضة ملثل 
هذه الصفقات ستبقى أصواتا 
نحترم أصحابها حتى وان رأينا 

انهم على خطأ.
> > >

توضيح الواضح: احلكومة 
تسير اآلن على نهج إصالحي 
معتدل بنفس »تصاحلي« نأمل 
أن يكون بداية حقبة سياســية 
تنهي جميع حاالت الصراع غير 
املبررة خاصة ان أغلبها أخذ طابع 

الشخصانية.
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محمد عبدالحميد الصقر

قالت الشابة وبكل عنجهية لالخصائية النفسية واالجتماعية: 
لقد أتينا إليك لتســاعديني في تأديب زوجي ال لتســمعيني 
نصائحك البالية، أريدك أن تخبريه بأنني إنسانة حرة ويكفيه 
أنني أجنبت له طفلني، واآلن أتى دوري لالستمتاع بحياتي. 

مفاهيــم جديدة وغريبة بدأت تنــدس بوقاحة في حياتنا 
االجتماعية ومعها اضطربت موازين احلياة الطبيعية، فهناك 
نسبة غير بسيطة من النساء والفتيات الالتي ينظرن للرجل 
على أنه ســالب حلريتهن ويجب عليهن مقاومته، كما بدأت 
تتكرر على أســماعنا جمل حب الذات وتدليل النفس إما عن 
طريق رسائل الواتساب أو الڤيديوهات أو على لسان مدربني 
ينقلون فكرا أجنبيا ملجتمعاتنا وبدون أن يجتهدوا لســتره 
بالرداء اإلسالمي والعربي أو حتى يبذلوا بعض اجلهد إلضفاء 
صورة واقعية عليه تتناسب مع مجتمعاتنا، لألسف ترك هؤالء 
املدربون واملعاجلون معاولهم متارس عمال تخريبيا مقصودا 
أو غيــر مقصود إليقاع األذى فــي مجتمعاتنا كافة وكأنهم 
فئران ســد مأرب التي ظلت تقرض اخلشب في غفلة حتى 

انهار السد وهذا ما نخشاه. 
أفــكار حب الذات غير احملددة وتدليل النفس مع االنبهار 
بالنموذج الغربي للحرية املفرطة للمرأة وتشجيع عناد الوالدين 
أو الزوج تســببت مبشاكل اجتماعية كثيرة كعقوق الوالدين 
والعزلة االجتماعية وضعف الروابط األسرية مع ارتفاع ملعدالت 
الطالق فوصلت في الكويت إلى 2642 حالة طالق في 2017م أما 
في مصر فحسب إحصائية عام 2015م فهناك مليون حالة طالق.
التغيير االجتماعي ســهل على املرأة جتــاوز الكثير من 
املعوقات القدمية، ففتحت أبواب التعليم للفتيات وخرجت املرأة 
للعمل ومارست الكثير من احلقوق التي كانت محرمة عليها 
وأصبحت ســيدة قراراتها في أغلب األحيان، وجنحت املرأة 
في إثبات كفاءتها وتبوأت مراكز قيادية مهمة، ولكن مبســح 
سريع للحياة العامة في مجتمعاتنا جند أن النساء اعتبرن أن 
من الواجب عليهن كسر جميع القيود التي حتد من متتعهن 
باحلرية التامة، فأصبحت املرأة تخطط ليومها وغدها ومستقبلها 
بدون أي اعتبارات دينية أو اجتماعية وأعطت لنفسها احلق 
في أن تســافر كما تشاء وتتأخر في العودة للمنزل وتسعى 
لتوفيــر بديل لها للعناية باملنــزل ورعاية األبناء، وأصبحت 
ترفض وبالصوت العالي أي ســلطة رجولية سواء أكانت من 

أب أو أخ أو زوج مما أدى لتصدع احلياة األسرية.
أما فكر الشابات فيتعرض للتشويش في مفاهيم احلرية 
والصداقة وطبيعة العالقات الزوجية واالجتماعية مع اختالل 
واضح في تنظيم األولويات، فنجد أن االهتمام الزائد بالنفس 
يتقدم على العالقات األســرية والزوجية وقضاء الوقت مع 
الصديقات أهم من رعاية األســرة أو اجللوس مع الزوج أو 
الوالدين ومبدأ حتقيق الذات يتقدم على رعاية األبناء وتربيتهم، 
عدا تعظيم دور املرأة بالعمل املدفوع األجر وكأن رعاية األبناء 

واالهتمام بالبيت عار يجب التخلص منه.
وهنا نطرح السؤال املهم: هل املرأة سعيدة مبا وصلت إليه 

وهل تشعر بالراحة؟ 
أحتدث كامرأة وكمتابعة للمجتمع النسائي بكل فئاته العمرية، 
إن املرأة في عصرنا احلالي تعيش معاناة اكبر من الســابق 
وإن تظاهرت بعكس ذلك، فاملرأة كيان عاطفي حساس تسكن 
نفسها عند إشباع ذاتها وعاطفتها، فصراع املرأة والرجل هو 
صراع مفتعل ألن املرأة ليست غرمية للرجل أو منافسة له بل 
هي شريكة له في احلياة، كما متتلك املرأة قوة داخلية هائلة 
قادرة على مواجهة تطورات حياتها وحياة أسرتها كما انها متثل 
العمود الفقري لألسرة سواء أكانت زوجة أو أما أو أختا فهي 
الوحيدة القادرة على توفير الدعم النفسى والعاطفي ألسرتها 
وهى الركن الذي يحتوي اجلميع بدفء أسري ومودة كبيرة. 
الزمان تغير واحلياة تطورت كثيرا وال يحق ألحد أن يقف 
أمام التغيرات وللمرأة احلق بالتمتع بكل حقوقها اإلنســانية 
ومكتسباتها وأن متارس أدوارها احلياتية العديدة والتي أعلم 
يقينــا بقدرتها على النجاح عندما تتعامل معها بتوازن، وهذا 
هو اخللق اإلســالمي قبل أن يكون مبدأ نفســيا واجتماعيا 
ينادي به الغرب، فنفس اإلنســان لهــا حق عليه ولبدنه حق 
وعلى املرء أن يعطي كل ذي حق حقه وهذا ما يعرف بنظرية 
التوازن في احلياة وبذلك تستقيم األمور وتصبح املرأة ملكة 

حياتها ونورها املشع. 

بكل الفرح والبهجة والسرور، استقبلت الكويت بأرضها 
ورمالها العطشانة، وقلوب أهلها ووافديها وزوارها ليلة الثالثاء 
بركات السماء للغيث املغيث نقاوة الهواء املشبع بطهارة املاء 
الربانــي ليعم اخلير طوال ليلها وفجر اليوم التالي بحيرات 
الطرقات، وخبرات الصحاري والواحات، وهضابها وجزرها 
ووديانها، تلك الرحمة املستجابة للدعاء »اللهم اسقنا الغيث 
وال جتعلنا من القانطني آلخر ذلــك النداء العظيم بتوصية 
سيد املرسلني للخالق العظيم ببركة السماء«، هكذا استقبلته 
مخلوقات األرض بفرحة مشتركة والقرار احلكومي احلكيم 
بتعطيل الدراسة والعمل في مختلف اجلهات احلكومية لتقليل 
احلركة في الطرق والشوارع والساحات لتفسح املجال أمام 
فرسان املهام الصعبة لألمن واألمان بكل النواحي والفرجان 
لتصريف ما توقف من مياه الغدير وشبكة اخلدمات املستخدمة 

بكل مكان.
وهكذا كان التعاون واحلسبان ألمور وطن األمان، ناهيك 
عن فرحة موازية لكل ذلك ألطفال املدارس والشبان للتمتع 
بالراحة والنوم العميق اآلمن من واجبات قســرية، وبعبع 

االمتحان! لالستعداد لهما بأفضل مما كان.
أما الشــكر والتقدير واالمتنان فهو يعني فرق اخلدمات 
كافة للدفاع واحلماية املدنية قبل وخالل وما بعد آذان فجر 
يوم الثالثاء اجلديد واخلبر السعيد لذلك اإلعالن بقرار يشنف 
اآلذان لكنها سعادة للموسم املبارك يصفق لها أهل الكويت 
بسابق مواسمهم ملثل ذلك مرددين بكل غبطة وأمان:- »طق 
يا مطر طــق بيتنا يديد مرزامته حديد، طق يا مطر طق هلل 
احلمــد واملزيد«، لهذا وذاك خالل جتهيــزات التقنية اليوم 
للتواصل االجتماعي للشــباب والشياب مواطنني ومقيمني 
اخوة أعزاء وضيوف مخلصني عبر الســنني نداء موحد لنا 
أجمعني »حفظ اهلل الكويت وقائدها ووالة أمرها وأهلها من 
كل شر ومكروه ومثلها أمة العرب واملسلمني أجمعني ومن 

فتنة العابثني احلاقدين احلاسدين، آمني يا رب العاملني«.

املرأة.. 
إلى أين؟

طق 
يا مطر طق!

رؤية

نقش القلم

في صالون احلالقة يثرثر الزبون للحالق 
ويشــكو زوجته فيقول: »إنها تسببت في 
إصابتي بارتفاع ضغط الدم«، وفي احلقيقة هو 
ال يعلم أن أسبابا اخرى وراء إصابته باملرض. 
أما شريكته فقد ثبت أنها عالج من املرض 
ووقاية بسبب وجودها في حياته. فاألطباء 
يحذرون من الوحدة ويعتقدون أن األشخاص 
الذين يعيشون مبفردهم يعانون من ارتفاع 
ضغط الدم، كما أن متوســط أعمارهم أقل 
من سواهم. ذلك أن الشــعور بالوحدة قد 
يزيد من مخاطر اإلصابــة بأمراض القلب 
والســكتة الدماغية بنسبة الثلث حسب ما 

ورد في األخبار.

> > >
الروح تهوى األرواح وتأنس لها، ودون 
تلك األنفس تشعر النفس بالوحشة. وقدميا 
قيل »اجلنة من غير ناس ما تنداس«، وفي 
بريطانيا توجد )وزيرة دولة لشؤون الوحدة( 
من مسؤولياتها معاجلة مشكالت الصحة العامة 
املتعلقة بالعزلة االجتماعية التي تؤثر على 
املاليني من الشعب البريطاني، حيث كشفت 
الدراسات حسب BBC أن اكثر من 9 ماليني 
شخص بريطاني دائما أوغالبا ما يشعرون 
بالوحدة. وقد أظهرت اإلحصاءات ان احلالة 
الصحية لألشخاص الذين يعيشون مبفردهم 
أسوأ مقارنة بغيرهم، ألن الوحدة سلبتهم 

احلافز على االعتناء بصحتهم.
> > >

قبل أيام ســمحت احلكومة البريطانية 
لألطباء بوصف أنشطة اجتماعية للمرضى 
الذين يعانون من الوحدة، مثل إسداء النصح 
لهم باالنضمام إلى دروس الرقص أو الرسم 
أو الطهي. كما أعلنت هيئة البريد البريطانية 
أنها ستقوم بتكليف موزعي البريد بالتحقق 
من حالة األشخاص الذين يعيشون في العزلة 
وذلك يعني التحدث معهم. فقد أشارت دراسة 
استقصائية أجرتها احلكومة بأن حوالي 200 
ألف من املسنني في بريطانيا أفادوا بعدم إجراء 
محادثة مع صديق أو قريب ألكثر من شهر! 

التدخني عادة سيئة وضارة بقيمة اإلنسان 
ووباء مهلك ماديا وصحيا، وال يقتصر التدخني 
على املدخن وحده بل ميتد إلى احمليط مبن هو 
يستنشق هواه، والتدخني له مضار صحية خطيرة 
مما يسبب أمراضا فتاكة مثل السرطان وتصلب 
الشرايني وأمراض اجلهاز الهضمي، ويؤثر على 
األم احلامل وعلى اجلنني نفســه بإضعافه في 
مراحل منوه إلى غير ذلك مما ينتاب اإلنســان 
من صحته ويلوث البيئة ويفســد جو األسرة 
ويذهب األلفة، فضال ملا ينفق من أموال طائلة 

حترق هباء وتستغرق من دخل املدخن.
باإلضافة إلى املضار الصحية واالقتصادية، 
فإن للتدخني مخاطر اجتماعية على النشء، تتمثل 
في تفشي اجلرائم التي ترتكب نتيجة لتزايد عدد 

الشباب بني املدخنني واملدخنات.

باإلضافة إلى ما سبق، فإن ممارسة التدخني 
للشــباب الذي ال يعلم مخاطره جتلب تعاطيه 
ألنواع من املخدرات مثل احلشيش والشبو وما 
يستطيع ذلك من تدرج حتى يدخل دائرة اإلدمان.

وقد تصدى املشرع الكويتي حملاربة التدخني، 
ونص في مواده من القانون رقم 15 لسنة 1995 في 
شأن مكافحة التدخني وذلك ملراحل بيع وزراعة 
التبغ وخطر إدخال السجائر املمنوعة ومنع بيع 
هذه السجائر ملن يقل عمره عن 21 عاما، وعن 
األماكن املسموح فيها بالتدخني واألماكن املمنوع 
التدخــني فيها وحظر على العاملني في محالت 
األغذية اثناء إعداد االطعمة واحلظر اثناء قيادة 
السيارة او أي وسيلة مواصالت، وأفرد املشرع 
عقوبات على من يخالف مواده بأن وصلت العقوبة 
بالغرامة التي ال تزيد على 50 دينارا وتتضاعف 

في حالة العودة.
وقد نظم املشرع هذه احملاذير مراعاة لصحة 
املواطن وصحة األسرة الكويتية، ويجب على 
األســرة احلفاظ على صحة أبنائها وإرشادهم 
ومراقبتهم على السلوك الشائن الذي يعرضهم 
ويعرض حياتهم للخطر من جراء ممارسة التدخني 

وهم في سن الزهور.
ومما يستتبعه من الدخول إلى عالم اإلدمان 
على املخدرات مثل احلشيش والشبو والعادات 
السيئة ورفاق السوء، فيجب املراقبة من جانب 
األسرة في مسكنها وفي املدرسة في أبنيتها وفي 

أماكن تواجد األبناء حيثما وجدوا.
حرصا على أبناء هــذه األمة الذين يعدون 
املستقبل املشرق وقلبها النابض اململوء بالطاقة 

والنشاط املؤدي إلى رفعة الوطن وازدهاره.

استمعت كحال أغلب من يسكن على هذه 
األرض الطيبة، إلى النطق الســامي لصاحب 
الســمو األمير الشيخ صباح األحمد، حفظه 
اهلل ورعاه، فــي افتتاح دور االنعقاد ملجلس 
األمــة املوقر، وكم حمدت اهلل أن حبانا بأمير 
يخاطبنا خطــاب األب ألبنائه قبل أن يكون 
خطاب مسؤول لرعيته، يخاطبنا خطاب املؤمن 
بالدميوقراطية فكرا ونهجا ليصحح بها أوضاعا 
حادت عن هدفها، وممارسات وأطروحات سلبية 
وجدت لها طريقا عند بعض ممثلي األمة ممن 
حادت بوصلتهم باجتاه مصالح شخصية أو 
انتخابية من خالل مشاريع يقصد بها دغدغة 
عواطف الناس أكثر من تقدمي يد العون لهم، 
أو لتصريحات عنترية تصب في خانة تضييع 
الوقت واجلهد والعمل وإبقاء الكويت في حالة 

من اجلمود إن لم يكن إرجاعها إلى الوراء.
وكعادته المس صاحب السمو األمير الشيخ 

صباح األحمد، حفظه اهلل، همومنا وقلقنا من 
تغليب األجندات اخلاصة على مصلحة الكويت 
عند بعض النواب ضاربني بعرض احلائط عواقب 
األدوات التي يستخدمها من مازال يعتقد أن 
من حقوق كرسي األمة الذي يجلس عليه أن 
يبقى ويدوم، فتارة تراه يعزف نشــازا على 
وتر الطائفية وتارة أخرى يروج ويساهم في 
كسر القوانني التنفيذية والقضائية لغاية في 
نفسه وتارة يعطل عجلة التنمية ويعرقل عمل 
املؤسسات التنفيذية ويبيح لنفسه التعسف 
باستخدام أدواته الدستورية التي أقرها الدستور 
والواجبة االحترام ال إلى مزيد من الشفافية 
وتفعيل الرقابة احملمودة وإمنا للتشفي والفجور 
باخلصومة حتى يكون له ما يريد وكأنه يقول 
أنا والطوفان من بعدي وال يعي أن الطوفان 
يغرق اجلميع مبا فيهم كرسيه »اللي ميت عليه«.
لقد أعلنها صاحب الســمو األمير الشيخ 

صباح األحمد، بكلمة مأل صداها اآلفاق حني 
قال سموه إنه لن يسمح بأن يحيل مثل هؤالء 
نعمة الدميوقراطية التــي نتفيأ بظاللها إلى 
نقمة تهدد االستقرار، ونحن معك يا صاحب 
السمو يدا بيد، فال واهلل لن نسكت عمن يقدم 
استجوابه ملصاحله وال عمن يدغدغ عواطف 
الناس مبشاريع قوانني هي أقرب للسذاجة في 
باطنها وال عمن يضع عصا في دوالب ارتقاء 
الكويت ونهضتها، ولن نســكت عمن تغافل 
عن إدراك خطورة األوضاع احمليطة بنا والتي 

تستوجب تكاتفنا وحيطتنا وحذرنا.
قال األولون: ان اللي ما يفهم من أول مرة 
»يبيد احليل« والزم ينعاد عليه الكالم مرتني 
وثالثا، لكن باألخير إذا ما فهم تراه يفهم بالدلة 

الكبيرة.
أدامك اهلل تاجا على رؤوسنا يا صاحب السمو 
وال أدام من ال يرى من األمر سوى مصلحته.

اي إنسان مسلم مخلص يشعر مبحن أمته 
وتنغص عليه هذه احملن حياته، يعيش اكتئابا 
ما بعده اكتئاب، فها هي أمتنا تعيش عصرا من 
التخاذل والتراجع واالنكفاء إلى الداخل واملهانة 
مع العدو في عصر لم تشهده من قبل حتى في 
عصور الظالم، وهذا الضعف األبدي الذي تعيشه 
امتنا جعل أعداءنا يجرؤون عليها وينهشون 
من حلمها ويدنسون مقدساتها ويقضون على 
ارضها وتراثها، فأمتنا شغلت بكل ما يبعدها 
عن واجبها األساســي وهو حماية مقدساتها 
والذود عن ديننا واحترام رسولنا محمد ژ، 
آه يا أمتي إلى أين تسيرين؟! ما الذي فعله بك 
هؤالء األفاكون؟ لقد أصابوك بسهامهم فلم يعد 
فيك مكان جلرح جديد فنزيفك مستمر وضعفك 
جعل الذئاب متزق جسدك الواهن وتلعق دماءك، 
واحسرتاه يا أمتي ها هو مسرى نبيك ژ يدنس 
يدخله املتطرفون اليهود بأحذيتهم يصدون 
املسلمني عن الصالة، وال تزال احلفريات حول 
األقصى تنذر بسقوطه، وها نحن مند لليهود 
حبال الوصال ونعلق حياتنا ومستقبلنا على 
رضاهم ومشورتهم ونطلب منهم السالم، وال 
يجوز أن نقول نطلب السالم وإمنا االستسالم 
ألننا ضعفاء وهم األقوى، نصدر البيانات تلو 
البيانات من شجب واستنكار وإدانة، فأسلحتنا 
صدئة كعقولنــا، إرادتنا هزمت في داخلنا لم 

نستطع ان جنتمع على رأي حتى لو كان إغالق 
شباك، هذا يريد إغالقه وهذا يريد هدم البيت 
على من فيه، نرى الشعب القوي يواجه الدبابات 
بصدورهم العارية واألطفال يرمون بحجارتهم 
على جنــود االحتالل فتصيبهم وتصيب كل 
جبان آثر دنياه علــى اخرته مكتفيا بعبارات 
الشجب واالستنكار واإلدانة )إن اهلل ال يغير 
ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم( وان احلرب 
بيننا وبني اليهود حرب عقيدة قبل كل شيء، 
فالعقيدة ال حتارب إال بالعقيدة، والصهيونية 
عقيدة دينية مغلفة بغالف سياســي فاليهود 
متمســكون بعقيدة ولن يكون لنا شأن ولن 
نكون لهم باملرصاد إال إذا متسكنا بعقيدة ال 
اله إال اهلل، وأن محمدا رسول اهلل، قال تعالى 
)ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع 
ملتهم(، فإسرائيل ليست بالدولة التي تعبث أو 
تلعب فلن تكتفي بفلسطني وال اجلوالن ولكنها 
وضعت على باب الكنيست اإلسرائيلي شعارا 
تقول فيه أقيموا دولة إسرائيل من الفرات إلى 
النيل فال يجوز الصلح مع إسرائيل قتلة األنبياء 
ألننا ضعفاء فاألرض هي ارض فلسطينية مباركة 
وهي ارض الوحي ومسرى النبي صلى اهلل عليه 
وسلم واقع ممزق هو واقعنا تسوده الفوضى 
واألحقاد وجمع األموال، فلقد سرى الضعف 
والهوان على جميــع النواحي في مجتمعاتنا 

ســواء في املناصب السياسية أو االجتماعية 
وهذا لألســف الشديد يحتم علينا جميعا ان 
نختار احلل الســلمي وجنلس للتفاوض مع 
اليهود ألننا ال قبل لنا في أي شــيء، فرحم 
اهلل املعتصم الذي جمع جيوشه نصرة المرأة 
مسلمة اســتنجدت به فجمع رجاله واهتزت 
أركان الدولة اإلسالمية لصرخة هذه املسلمة 
ولبى املعتصم نداءها ونصرها وأخذ لها حقها. 
وجلس صالح الدين ذات مرة مع أركان حربه 
فحدثت بينهم نــادرة طريفة فضحكوا ولم 
يضحك ولم يبتسم صالح الدين فقالوا له لم ال 
تضحك كما نضحك؟! فقال لهم إنني استحيي 
من اهلل ان يراني مبتســما واملسجد األقصى 
بأيدي الصليبيني، حتى االبتسامة حرمها على 
نفسه، فإسرائيل اآلن ال تعرف إال لغة واحدة 
لغة القوة وليهتف كل مسلم مخلص كما قال 

الشاعر:
 ســأحمل روحي على راحتي

وألقــي بها في مهــاوي الردى 
فإمــا حيــاة تســر الصديق

وإمــا ممــات يغيــظ العـــدا
 إن اهلل سبحانه وتعالى قادر على أن يرسل 
لهذه األمة من ينقذها من سباتها العميق ويبعث 
فيها حياتها، ونرى راية اإلسالم خفاقة عالية 

على املسجد األقصى. اللهم آمني.
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