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وسط أمواج وسائل اإلعالم، وخالل رسائل الغوغاء 
ومحترفي الــكالم! وبأجواء ملوثة األحلان واألنغام 
رغم التحذيرات وأشد األحكام، تتصاعد نبرة الفتنة 

واحلروب والعداوات والتشكيك وإزعاج األنام!
البد من مصدر رســمي له وزنه وأسلوبه ومعه 
متخصصوه ومحللوه عبر وســائل اإلعالم احمللية 
واإلقليمية والدولية، لتصحيح وتعديل وتكذيب الشاذ 
وامللفق واملشوش واملخطور من األخبار والروايات، 
ونشــر الكالم من مصادر رسمية كاجلامعة العربية 
التعــاون اخلليجي ومؤسســات اإلعالم  ومجلس 
واخلارجيــة للــدول العربية ومؤسســاتها املدنية 
والعسكرية والقانونية لدحر وزجر ووقف اإلسفاف من 
األخبار وخلط روايات محترفي تلك األنغام املشوشة، 
وإغالق شحن وإشعال فنت التناحر والتنافر والتطاحن 
اليومي مبا ينقل ما بــني جماعات وأفراد وقطاعات 
مجتمعاتنــا العربية خليجية كانت أم للوطن العربي 

الكبير وعالقتنا بالعالم الواسع!
والبد من عدم التراخي في ردع ذلك باعتباره »كالم 
جرايد أو وسائل تشتيت وليست تواصال اجتماعيا!« 
قد يكون مدفوع الثمن بغرض فتنة هنا وتشــويش 
هناك! لتقطيع أوصال األمم الراقية بتعاونها جماعات 
وأفراد لها باعها الطويل بتنشــئة أجيال غير ملوثة 
األفكار والترابط والتماسك فيما بينها، وترك الساحة 
لهذه االســتباحة الظاملة ألمتنا العربية واإلسالمية 
والديانات الســماوية الكتابية الطاهرة لقمة سائغة 
ساخنة جاهزة للمحترفني بعبث التشكيك والتفتيت 
والتنكيــد ألذواق وتطلعــات، وأطروحات عباد اهلل 
املخلصني أو كما وصفها رســول اهلل ونبينا األمني 
)كقطع الليل املظلم!( فيما بني العباد واستقرار البالد.
وليكن للرد والردع هيبتــه عبر مواقع )الناطق 
الرســمي!( لكل حالة متس السيادة الوطنية واألمن 
الداخلي واألمــان العام، لردع امللــوث من األخبار 
والشائعات وجتاوزات الكالم! وال يعتبر حرية شخصية! 
أو شــفافية فردية أو ما يسمى وجهات نظر بل هي 
خطر مبرمج وخطر ميس عقول وقلوب وأفئدة البشر 
البد من مكافحته وردعه من قبل مؤسسات والة األمر 
والنهي والزجر حملترفي اإلشاعة ومنع تلك البشاعة 
العفنة للمساس بخصوصيات األوطان واإلحساس 
رغم مطالب حريات اآلراء البناءة بكل خبر نقي دون 
اإلشاعة وخلط حابلها بنابلها أيها اإلعالميون املعتدلون، 
ومؤسســاتكم الراقية، فالوقت بحاجتكم لفلترة ما 
يقــال، وما يدور دون صمت األموات بالقبور طالت 
أعماركم )الناطق الرسمي العام خير لألنام من عبث 

األخبار وملوث الكالم!(.

على الرغم من السنوات الطويلة التي متت خاللها 
تداول فكرة البديل االستراتيجي وبحث الفكرة بني مؤيد 
ومعارض وعلى الرغم من أن البديل االستراتيجي ولد 
غامضا بحيث لم يتم البوح بحقيقه البديل االستراتيجي 
حتديدا سوى في مســاواة الرواتب، هذا فضال عن 
التقييم السنوي للموظفني وتعطيل العالوات والترقيات 
للموظفني ممن ال يحصلون على تقدير امتياز أي جعل 
رقبة املوظفني بني يدي مسؤوليهم وهي التي أشرنا 
مسبقا بأنها ستســاهم في تضخم احملاكم اإلدارية، 
هذا فضال عن غياب احلقيقة من الظالم ومن املظلوم 
فستضيع بها املسألة لصعوبة إثبات مثل هذا األمر، 
أي مبعنى آخــر إن احلكومة بقرارها بتطبيق البديل 
االستراتيجي ستجلب لها األزمات، وعوضا ان حتل 
أزمة فهي ستساهم بقرارها بخلق أزمات عديدة، وهذا 
ما ال نتمناه، فنريد دائما ان تكون احلكومة بعيدة عن 
األزمات، هــذا فضال عن توفير أجواء مالئمة وعادلة 

وآمنه ملوظفيها ألن هذا ما تعودنا عليه منها.
األمر اآلخر فيما يتعلق بســلم الرواتب الذي كان 
البديل االســتراتيجي سيعالج الفروقات بني اجلهات 
احلكومية فهذه أمرها غير ممكن وذلك ألن طبيعة املهام 
مختلفة وطبيعة الوظائف ومدى أهميتها ومحوريتها 
ومعدل املجهود املبذول في جهات دون األخرى هذا 
أيضا لــه أثره في تقييم الرواتــب، فهناك مهن ذات 
طبيعة حساسة ومهمة وبالتالي ليس من املمكن ان يتم 
مســاواة رواتبها باجلهات األقل، لن نقول أقل أهمية 
فكل اجلهــات احلكومية مهمة ولكن اقل خطورة من 
غيرها وال تتطلب من موظفيها القيام مبســؤوليات 
إضافية أو االلتزام بقوانني صارمة، وهذا جنده حتى 
داخل اجلهة احلكومية نفسها فنجد أن إدارات تتمتع 
مبيزات اكثر من جهات أخرى وذلك ألن هذه اإلدارات 
بها ضغط عمل أو إدارات حساسة أو تتطلب التأخير 
لساعات متأخرة من العمل وهذا أمر طبيعي فال ميكن 
أن تتم مساواة جميع الرواتب للمهنة الواحدة متى ما 

اختلفت اجلهة التي ينتمي إليها املوظف.
هذا فضال عن التمييز في الراتب بني جهة أو أخرى 
مع عدالة شــروط االلتحاق باملهنة ســتعمل بدورها 
على حتفيز اإلبداع واإلنتاج والتفوق فتكون املنافسة 
الشريفة على املهن محل اهتمام من األغلبية وهذا ما 
سيحفز الطلبة على التفوق بالدراسة وكذلك التخرج 
في سن معينة وهذا كله بدوره يعمل على تطوير األداء 
واحلصول على األداء األفضل وباألخص كما ذكرنا 
في املهن التي حتتاج إلى طبيعة معينة من املوظفني.

أما فرض بديل اســتراتيجي سيعمل على عرقلة 
هيكل القطاع احلكومي وسيخلق الكثير من األزمات 
وسيؤثر على األداء بشكل كبير وباألخص لدى بعض 
املهن التي تتطلب مجهودا إضافيا ومواقعهم حساسة، 
فاحلكومة كانت ستأتي بالشر لنفسها، لذلك جند أن 
تقوم احلكومة بسحب قانون البديل االستراتيجي وعدم 
عرضه على مجلس األمة ليوافق عليه أو ليرفضه ألنه 
سيضر باملوظفني بشكل كبير، فاحلكومة ال ادري إن 
كانت تعلم عن كم اخلالفات واملشاكل التي يتسبب بها 
البعض من رؤساء العمل ملوظفيهم ولها ان تنظر في 
أحكام احملاكم، هذا وإن لم يصل األمر للمحكمة فلتنظر 
لكّم التظلمات لدى شؤون املوظفني في الوزارات، لذلك 
فالعدول عن مثل هذا القرار أمر محبب ألنه ال يتناسب 

مع طبيعة مجتمعنا.

ما يتعرض له األطفال خطير جدا، 
املبكر يتعرضون  الوقت  ففي هذا 
لتحرشات جنسية، وألعاب أدواتها 
استباحة الدماء لتفسد فطرتهم النقية، 
ودردشــات أطرافها مجهولة تبتز 
الفتيات الطاهرات وتستغل حرمانهن 

من احلب والعواطف األسرية.
أما اآلباء واألمهات املدمنون على 
متابعة التواصل االجتماعي وويالته 
فاألمر عندهم واحد، حتت حجة أن 
جيــل أطفالهم غيــر جيلهم، ومن 
الصعب مراقبتهــم، فتركهم أولى 

من وجع الرأس!
الوضع صعب مع ضعف الرقابة 
األســرية، وتقهقر دور املدرســة 
واإلعــالم التربــوي. لكــن ليس 
مســتحيال، مفتاح احلل: االنفتاح 
والدردشة معهم وإغراقهم باحلب 
واحلنان. حتدثوا معهم عن املناطق 
اجلســدية املمنوع ملسها وسموه 
باسمه »التحرش«، علموهم الصراخ 
عنــد اللمس. بينوا لهــم باللطف 
والقصص املسلية احلالل واحلرام 
في النظر ووجوب التستر وحرمة 
قول الفحش، ممنوع االســتحمام 
معا بني الطفل والطفلة. حتببوا لهم، 
إلى مستواهم،  العبوهم وتصابوا 
واصبروا وانتم تستمعون لهم عما 
في نفوسهم. اغرسوا الوازع الديني 
في عقولهم وقلوبهم مخافة اهلل الذي 
يرانا وال نراه سبحانه. قننوا لهم 
أوقاتا محدودة ومرشدة الستخدام 

النقال.
التربية، لكنها  لست خبيرا في 
الزوارة  من دروسي ألطفالنا يوم 

األسبوعي.

قال البعض عن كيمياء األرواح 
إنها تآلــف األرواح، وقال البعض 
إنها جتاذب األرواح، وذهب البعض 
إلى أنها تآخي األرواح وهي ظواهر 
نعيشها في حياتنا يوميا ولكل منا 

أمثلة حية عن هذه الظاهرة.
فبماذا نفســر ما يشــعر به 
إيجابية وراحة  اإلنسان من طاقة 
نفسية وطمأنينة وسكينة عندما 
يقابل أو يجالس بعض األشخاص، 
بل قد يشعر أحيانا بأنهم جزء من 
حياته منذ زمن بعيد، وعلى العكس 
من ذلك فهناك أشخاص قد تؤثر 
فينا طاقتهم الســلبية فنتوتر أو 
تصيبنا العصبيــة وعدم التركيز 

عند التعامل معهم.
وال يوجد شــك فــي أن تلك 
الكيمياء بني األرواح قد تؤدي إلى 
نتائج طيبة وإلى مناذج من اإلبداع 
اإلنساني، وعلى العكس أيضا قد 
تؤدي كيمياء األرواح إلى تفاعالت 
التي كانت  ضارة تفوق احلوادث 
حتدث فــي مختبرات الكيمياء إن 
لم يتم اختيار املواد املستخدمة في 

التفاعل بعناية شديدة.
وهكذا فــإن احلياة من حولنا 
بها من تتفاعل معه إيجابيا وتكون 
كيميــاء األرواح نافعة ومن خالل 
تفاعل صحي وأحيانا نشترك مع 
اآلخرين في بعض الصفات، وهناك 
التفاعل  أيضا من تكــون معادلة 
الكيميائي مع أرواحهم غير منضبطة 
فلن نســتطيع تقبلهم ومن دون 
أسباب حتى لو أننا قابلناهم مرة 
واحدة فقط فتكون النتائج كارثية 

ومدمرة.
أما رؤساء وزعماء الدول إن كانت 
كيمياء أرواحهم إيجابية فهذا يعني 
اخلير للشعوب وحل أي خالفات 
دون أي مجهود وإن كانت كيمياء 
األرواح بني الرؤساء غير منضبطة 
فتكون النزاعات واحلروب والدمار.
التفاعالت  هذا كله عن كيمياء 
بني األرواح، أما الروح فهي من أمر 
ربي وما أوتينا من العلم إال قليال 
وبصفة خاصة عن الروح وأسرارها 
مع اجلسد في مراحل النوم واليقظة 

واحلياة فكلها في علم الغيب.
وقد حدثنا عن كيمياء القلوب 
رسولنا الكرمي ژ فيقول: »األرواح 
جنود مجندة ما تعارف منها ائتلف 
وما تنافر منها اختلف«، فتعارفها 
أمر جعلهــا اهلل عليه ولقياها قدر 

اهلل لها واجتماعها حكم اهلل فيها.

اهتم تلفزيــون الكويت في بدء 
إنشــائه وحتى بعد توافــر أجهزة 
التسجيل، بإجراء لقاءات مع شخصيات 
كويتيــة كثيرة وبالذات تلك التي لها 
عالقة بالنشــاط البحــري الكويتي 
إلى  الغوص والسفر، إضافة  بشقيه 
التجاريــة والثقافية  الشــخصيات 

والناشطة في املجال العام.
كان هذا في سنوات ستينيات القرن 
العشــرين األولى أي قبل ما يقارب 
الستني عاما، وكانت تلك التسجيالت 
مع رجال من كبار الســن وأصحاب 
اخلبرات املتراكمة والتجارب، وبذلك 
مت توثيق تواريخ كويتية كثيرة وقدمية 
ومهمة، وكان من أبرز من قام بتلك 
التسجيالت املؤرخ الكويتي املعروف 
األســتاذ ســيف مرزوق الشمالن 
والزميل الراحل األستاذ رضا الفيلي، 

رحمه اهلل.
وال شــك أن هــذه وثائق مهمة 

تاريخا كويتيا  تشكل في مجموعها 
وثقه شهود عيان على عصرهم الذي 
عاشوه وسجلوا جتاربهم وما مر بهم 
وما مرت به البالد أيضا ويسلط الضوء 
على كيفية تطــور املجتمع الكويتي 
ومنوه وعلى معيشة الكويتيني في زمن 
البحر وقبل اكتشاف النفط وتوقف 
األنشطة التجارية البحرية الكويتية.

وال شك أن تسجيل تلك اللقاءات 

وتوثيق التواريخ واحلوادث القدمية، 
لم يكن مجرد عمل تلفزيوني لعرضه 
على املشاهدين ولسد فراغ وقتي، بل 
إن القصد منه أن يكون مرجعا للباحثني 
والدارسني وكتاب الدراما واملؤرخني، 
وحتى لعلماء االجتماع املهتمني بتطور 
املجتمع الكويتي واألطوار التي مر بها 

وما إلى ذلك.
لذلك، أمتنى أن يتم احلفاظ على تلك 

النوادر والكنوز ومعاجلتها بالوسائل 
الفنية التي تكفل لها البقاء على جودتها، 
حيث إنه وكما قلت فــي البداية قد 
مر عليها اآلن قرابة الستني عاما، ما 
الصورة  للتلف وفساد  قد يعرضها 

والصوت.
كمــا أمتنى أن تودع نســخ من 
تلك الوثائــق التلفزيونية لدى مركز 
البحوث والدراسات الكويتية وأيضا 
لدى املجلس الوطني للثقافة والفنون 
واآلداب وأيضــا اجلامعات وجميع 
اجلهات املماثلة، لتكون متاحة للباحثني 
والدارسني وجميع الشرائح التي تريد 
االستفادة منها سواء في التأريخ أو 

في الدراما أوغير ذلك.
ال نريد لتاريخنــا أن يضيع أو 
يهمل فتنساه أو جتهله أجيالنا القادمة 
فينشأون عاجزين عن السير الصحيح 
في دروب احلياة ألنهم كاليتامى الذين 

مات تاريخهم.

استدعيت في أغسطس 1990 ضمن 
عدد من األطباء الكويتيني إلى ما أسماه 
آنذاك مبديرية صحة احملافظة  الغزاة 
19 في منطقة الشــرق، وزع الزمالء 
على مواقع عمــل مختلفة في البالد، 
وفرزت أنا للعمــل في مبنى اإلدارة، 
وعلى الرغم من أنهــم لم يوكلوا إلّي 
أي عمل إال أنهم كانوا حريصني على 
حضوري يوميا، فقد كانوا يرسلون 
ســيارة إلى منزلي صباح كل يوم بها 
أحد احلراس بلباس مدني يجلس إلى 
جانبي ويحكم إغالق أبواب الســيارة 
التي تنطلق بنا مسرعة إلى اإلدارة، كل 
ما أرادوه هو الظهور مبظهر حضاري 
أمام الوفود اإلعالمية الدولية التي تزور 
البالد بني وقت وآخر، واستغللنا نحن 
أردناه  لتمرير ما  جهلهم باإلجنليزية 
من معلومات عن بطشــهم واغتيالهم 
الكويتيني واسرهم في أماكن مجهولة 

دون مبرر أو محاكمة.
كان مكتبي يطل على مجموعة من 
مشــاغل صياغة الذهب في البنايات 
املقابلة لنا، وفي احد األيام توقفت سيارة 

نقل نزل منهــا مجموعة من احلرس 
اجلمهوري وأخذوا بكسر أبواب املشاغل 
واحدا تلو اآلخر واســتولوا على كل 

محتوياتها.
بعد استغنائهم عن حضوري اليومي، 
استدعيت في نوفمبر الجتماع وصف 
باملهم، فذهبت بسيارتي ملقره وإذ بنقطة 
تفتيش عسكرية تستوقفني ويطلب مني 
النقيب قائدها مغادرة السيارة والوقوف 
أمام حائط سور قريب قائال: »أنصحك 
إذا إلك رب اتشهد له« لم تفلح محاوالتي 
في ثنيه عن عزمه فقد اكتشف أني أحمل 

هوية مزورة )رخصة السواقة(! أغمضت 
عيناي في استسالم لقضاء اهلل وأخذت 
بالتشهد واالستغفار، وسمعت صوت 
البنادق واجلنود يهيئونها إلطالق النار 
وأمر الضابط لهم بإطالق النار، وضجت 
أذناي بصوت الرصاص يحيط بي من كل 
جانب، ثم خفتت األصوات كلها، وأطبق 
الصمت على املكان حتى ظننت أني قد 
مت لفرط الهدوء، وبعد دقائق طويلة 
فتحت عيناي فإذا هم قد ابتعدوا عني 
يتضاحكون! حتسســت جسدي فلم 
أجد به أي إصابات فقد كانوا يطلقون 

الرصاص في الهواء، متالكت نفســي 
وتوجهت إلى عملي وأبلغت املدير عن 
سبب تأخري واحلادثة فقال لي مبتسما 

»دا يتشاقون معك دكتور«!
في أحد أيام ديســمبر طرق باب 
منزلي بقوة فهرعت مسرعا إليه فإذا 
مبجموعة من العساكر يقودهم ضابط 
برتبة مقدم بادرني قائال: »انريد مفاتيح 
إلى سيارتي  السيارة« مشــيرا  هاي 
اجلديدة، حاولت املراوغة واالدعاء بأنها 
ليست لي إال أنه كان مصمما على طلبه، 
وفجأة إذ بابني األكبر وكان عمره آنذاك 
٥ سنوات يفلت من يدي والدته ويخرج 
إلي حامال سيفا بالستيكيا يريد الدفاع 
عني، فالتفت إلي الضابط قائال »هايه 
البطل ابنك« فأجبته بإمياءة من رأسي 
بنعم، فقال لي بلهجة قاطعة »هسه انت 
اختار ابنك والال الســيارة؟«، فأجبته 
مســرعا اآلن آتيك مبفاتيحها حملت 
ابني وأنا في غاية السعادة والفخر به 
وأتيته مبفتاح السيارة ولم تكن خسارة 
عشر سيارات مثلها لتقلل من فرحي 

وفخري بطالل. 

ملا كنا أطفاال كنا نلعب باملفرقعات 
والتي تسمى بلهجتنا »اجلراغي«، ومن 
بني تلك املفرقعات كنا نستمتع بإشعال 
»الصاروخ« ونســميه أيضا بلهجتنا 
»الصعادي« من كلمة صعود إلى فوق 
بسرعة شديدة محدثا »صوتا« قويا، 
وأصبحت تطلق كلمة »صاروخ« بعد 
ذلك على كل من يكذب كذبة ال تصدق 

ويقولون عنها: قوية. 
تذكرت ســالفة »الصاروخ« عندما 
قرأت قصة مدعي النبوة عندما أُمسك 
به وذهب به الى الوالي، فقال له الوالي: 
ما هي كرامتك؟ فقال له: أعرف ما في 
قلوبكم؟ فقال له الوالي: وماذا في قلوبنا؟ 
فقال له: ان في قلوبكم كلكم أنني كاذب، 
فقال له الوالــي: صدقت، فهل تعطينا 
دليال آخر؟ فقال له: إنني آمر كل شجرة 
تأتي إلي طوعا.. فقال له الوالي: قل لتلك 

الشجرة أن تأتي إليك.. فقال: تعالي أيتها 
الشجرة.. ولم تأت فكرر ذلك ثالث مرات 
ولم تــأت!! وعندما رأى مدعي النبوة 
أن الشــجرة لم تأت ذهب إليها، فقال 
له الوالي: إلى أيــن؟ فقال: إن األنبياء 
ليس عندهــم غرور وال تكبر، فإن لم 
تأت الشجرة فإني ذاهب إليها وهرب.

صاحب الصواريخ هو شــخصية 
»تؤلف« الســالفة فــي وقتها ويضع 
عليها البهارات ويرويها وكأنها حدثت 
له، ولديه »إميان« مطلق بأن ما يقوله 
هو حقيقة!! يستطيع أن يقنعك من أول 
مرة بأسلوبه ولكن ينكشف بعد فترة 
عندما تعــرف بأن كل كالمه كله كذب 

في كذب ولكنه »ممتع« ألنه يستطيع 
أن ميأل الفراغ عندما تنتهي السوالف 
ويكون هناك »صمت« في الديوانية أو 
افتح أي موضوع وستجده  العمل...، 
فورا يكمل احلديث أفضل منك وبامتياز 
ويعتبر نفسه »جوجل« .. بالكذب طبعا.
لقــد أصبح البعــض من أصحاب 
»الصواريخ« »مشهورا« بني الدواوين 
واصبحــوا مطلوبــني ويتنافســون 
عليهم لكــي يســعدوا أصحابها من 
أجل الضحك، والشــيء اجلميل بأن 
أصحاب »الصواريخ« يحرصون على 
عدم »احللف« بصدق كالمهم حتى ال 
يأخذوا إثما آخر غير الكذب الذي قالوه.
أخيرا.. يــا ترى كم عضو مجلس 
أمة شــاهدناه يطلق »صواريخ« علينا 
طيلة حياتنا وبأنه سيفعل ويفعل، وفي 
النهاية هرب كما هرب مدعي النبوة!! 

في احلادي والعشرين من أغسطس 
19٦9 أقدمت القوات الصهيونية احملتلة 
لفلسطني على جرمية نكراء وهي حرق 
املسجد األقصى املبارك أولى القبلتني 

وثالث احلرمني الشريفني.
وقالت غولدا مائير رئيسة وزراء 
العدو الصهيوني بعد احلادثة »لم أمن 
طوال الليل، كنت خائفة من أن يدخل 
العرب إسرائيل أفواجا من كل مكان، 
اليوم  ولكن عندما أشــرقت شمس 
التالي علمت أن باستطاعتنا أن نفعل 
أي شيء نريده«، وكانت هذه الكلمات 
التي قالتها هــذه املجرمة هي املفتاح 
للعربدة الصهيونية في األراضي احملتلة.
إن حريق املسجد األقصى ما هو 
إال حتّد للمســلمني الذين )استمرؤوا 
الســكوت( على الظلم ولم يتعد الرد 
البيانات اجلوفاء واملظاهرات التي قمعت 

من قبل بعض األنظمة.
وتعاقبت اجلرائم الصهيونية على 
العرب واملســلمني بسبب األمن الذي 
يتمتع به الصهاينة، فلو ان رد املسلمون 
وما سمي في ذلك الوقت دول الصمود 

واملواجهة ردا ســريعا ووقفة جادة 
لتغيرت موازين القوى في املنطقة.

ما نراه في هذه األيام من تصفية 
للقضية الفلسطينية من تهجير ووأد 
لكل حترك فلسطيني شعبي ما هو اال 
حلقة في سلسلة وأد حترير فلسطني. 
بعد حرق األقصــى دخلنا في كامب 
ديڤيد وأســلو ووادي عربة وكامب 
ديڤيــد ٢ ومبادرة الســالم العربية 
وتغيير مســمى املقاومــة والنضال 
باإلرهاب  املقاومة واملجاهدين  واتهام 
باجللوس إلى طاولة املفاوضات وقبول 

الكيان الصهيوني كشريك في السالم 
املزعوم وتغيير مسمى دولة االحتالل 
إلى إسرائيل والزيارات املعلنة والسرية 

لبعض العرب للصهاينة.
وأن ما سمي بصفقة القرن ما هي إال 
احللقة األخيرة كما يظنون في تصفية 
اجلهاد الفلسطيني ونتيجة من نتائج 
حرق األقصى فمن ســكت عن حرق 
األقصى ليس ببعيد أن يغمض عينيه 
عن صفقة القرن، ونحن نحيي الشعب 
الفلسطيني الثابت على موقفه الثابت 

السترجاع ارضه ومقدساته.

إن رفض الكويت املشاركة في أي 
مؤمتر أو فعالية بوجود الصهاينة وإبقاء 
مسمى االحتالل الصهيوني في وسائل 
اإلعالم الرســمية واخلاصة وتسمية 
الفلسطينيني باملقاومة ومن يقتل من 
الفلســطينيني بالشهداء ومنع ركوب 
أي صهيوني طائرات اخلطوط اجلوية 
الكويتيــة ورفض الالعبني الكويتيني 
مواجهة الصهاينــة لهي خطوة لدعم 

القدس وفلسطني.
نحن على يقني وواثقون من عودة 
األقصى السليب وحترير فلسطني فتلك 
عقيدة ودين نحــن نؤمن به، كما أن 
القدس واألقصى ليست للفلسطينيني 
فحسب ولكنها ارض إسالمية يشترك 
املسلمون كلهم بالدفاع عنها ويأثمون 

اذا تخلوا عنها.
ان املرابطني واملرابطات على أكناف 
األقصى لهم حجــر الزاوية لتحرير 
القدس فيحب على املســلمني دعمهم 

ونصرهم.
اللهم عليك بكل من شارك في حرق 

املسجد األقصى.

نقش القلم

اخللط
املكروه خالله 

فتنة تفوح
محمد عبداحلميد الصقر
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