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وذكر.. وذكر بأن اإلسالم 
دين التسامح واملودة، وأن 
ديننا احلنيف يدعونا دائما 
إلى الكلمة الطيبة. وذكر بأن 
اإلسالم دين وسطي يقبل 
اجلميع بأن يعيشوا حتت 
رايته مهما كانت ديانتهم، 
وأن هذه الوس���طية هي ما 

جعل اإلسالم ينتشر بسرعة وسهولة في جميع أصقاع 
األرض.

وذكر بأن مفردات آيات القرآن الكرمي كثيرا ما حتث 
على الوسطية والسالم واجلنوح للسلم وقبول اآلخر، 
كما قال اهلل تعالى ف���ي محكم كتابه )ولوال دفع اهلل 
الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات 
ومساجد يذكر فيها اسم اهلل كثيرا(، فهذه اآلية الكرمية، 
وغيرها من اآليات، ترسخ دعوة اإلسالم باحترام أمكنة 

العبادة اخلاصة بجميع الديانات.
وذّكر بأن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم إمنا 
بع���ث من أجل أن يتمم مكارم األخالق، وأن من مكارم 
األخ���الق هو قبول اآلخر غير املس���لم. وذكر بأن من 
مكارم األخالق أيضا، والتي دعا لها نبي الرحمة صلى 
اهلل عليه وآله وس���لم هو أن يذوب اآلخر املسلم في 
نفس فلك املسلم اآلخر. وذكر بأن من تعاليم اإلسالم 
نبذ العنف والطائفية والعنصرية، وأن اإلسالم علمنا 
التآلف والتسامح والعيش املشترك والوحدة واللحمة 
بني أطياف املجتمع، كما نبهنا إلى احترام خصوصيات 
اآلخر. وذكر بأن اإلس���الم لم يحجر في يوم من األيام 
على حرية الرأي واملعتقد، بشرط أال تكون تلك احلرية 

ضررا على اآلخر »ال ضرر وال ضرار«.
وذكر بأن املجتمع الكويتي املسلم وجد نفسه على 
ذمة اإلسالم كل ميارس شعائره دومنا أن ميس اآلخر، 
فالشيعة والسنة كانوا واليزالون ميارسون شعائرهم 
الدينية كل حسب عقيدته دون تعرض أحد إلى اآلخر. 

وذكر بأن من يحيد عن هذا املبدأ 
هو صوت نشاز، ال وجود وال 
الكويتي  قبول له في املجتمع 
الوالء  الذي جس���د صف���وف 
للوطن، وطبق ما تعلمه من دينه 
من احلث على الوحدة الوطنية، 
كما أنه مارس تلك الوحدة في 

السراء والضراء.
وذكر بأن مقتل احلسني گ في يوم عاشوراء، كان 
فاجع���ة كبرى وخطيئة ال تغتفر ملن أس���س لها وملن 
س���عى إليها وملن ارتكبها وملن دعا لها وملن سمع بها 
ورضي بتلك الفعلة الشنيعة، وأن تلك األحداث كانت 
ومازالت صفحة سوداء في تاريخ اإلسالم. وذكر بأن 
يوم عاشوراء ميثل يوم حزن للشيعة بصفته يوما قتل 
فيه س���بط النبي ژ وأهل بيته وأصحابه، من سبيل 
احلف���اظ على دين اهلل من أن يحرف أو يبدل من قبل 
الطغاة. وذكر أيضا بأن من عقائد أهل السنة هو صوم 
ذلك اليوم، وفقا ملعتقداتهم بأن الصوم في ذلك اليوم 
له أجر وث���واب عند اهلل. فذكر بأنه يجب أن يحرص 
اجلمي���ع على تذكر معتقدات الفريق���ني، والدعوة لها 
في حدود املعقول وعدم اخلروج عن املألوف بصورة 
تؤذي الطرف اآلخر. وذك���ر بأن ما صدر ويصدر من 
حني آلخر من أطراف تود شق الصف وإيجاد شرخ في 
جسد املجتمع الكويتي، هذه األطراف لن جتد مبتغاها، 
ألن املجتم���ع الكويتي يعرف بعضه جي���دا، فأفراده 
الس���نة يعرفون جيدا أن هناك شيعة يحيون ذكرى 
مقتل احلس���ني گ كل عام في احلسينيات، وأنهم ال 
يقبلون أن تكون املنابر احلس���ينية ساحة للمهاترات 
واالنتقاص من معتقدات اآلخر، كما أن أفراده الشيعة 
يعلمون أن هناك سنة يحبون أهل البيت عليهم السالم 
كما يحبهم الشيعة وال يرضون مبا يصدر من أصوات 

تريد ضرب الوحدة الوطنية.
abz973@hotmail.com

»من رأى منكم سلطانا 
جائرا مستحال لحرم اهلل، 
ناكثا لعه����د اهلل، مخالفا 
لسنة رسول اهلل، فلم يغير 
علي����ه بقول وال بفعل كان 
حقا عل����ى اهلل ان يدخله 
مدخله«، ويقول في موقع 
آخ����ر »ان لم يكن لكم دين 

وكنتم ال تخافون الميعاد فكونوا أحرارا في دنياكم«. 
قائل هذه الكلمات اإليمانية والتوعوية والوعظية هو 
سيد شباب أهل الجنة اإلمام الحسين بن علي بن أبي 
طالب عليهما السالم، ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء 
الجنة، واإلمام الحس����ين هو حفيد رسول اهلل صلى 
اهلل عليه وآله وس����لم، وخديجة بنت خويلد عليها 
الس����الم، واإلمام  الحسين المجتبى گ هو وأخوه 

سيدا شباب أهل الجنة.
هذه المقدمة البس����يطة عن صاحب ذكرى العاشر 
من محرم الحرام من كل سنة هجرية ذكرى استشهاده 
العظيم، وهو ذكرى عاشوراء، ذكرى انتصار الدم الطاهر 
على السيف الغادر، انتصار الحق على الباطل، انتصار 
النور على الظالم، انتصار صوت العدل والحرية على 
صوت الكفر والطغيان، انتصار صوت مناصرة المظلوم 
على الظالم، نعم صوت انطالق الش����هادة الحسينية 
التي احتضنت قيم اإلسالم العظيم والصحيح، ورمز 
البطولة والتضحية والجهاد والكفاح من أجل تحرر 
اإلنسانية من الظلم واالضطهاد ليبرز اسم الحسين 
گ الذي هو عنوان الفداء والعطاء والبذل بالرجال 
والنساء واألطفال إلحياء دين جده محمد صلى اهلل 
عليه وآله وسلم، وال أصدق شيء في مفهوم الوالية 
الربانية حينما يقول وهو في طريق الشهادة »أمضي 
على دين النبي« واسم الحسين گ عنوانه ايضا يدعو 
الى المحافظة وحماية النسيج اإلسالمي الواحد والذي 
يأتي من بعده حماية الوحدة الوطنية من الممارسات 

الترابط  الدخيلة على تمزيق 
األخوي واإلسالمي ممن يريد ان 
يشوه صورة الحب واالنسجام 
والتماس����ك بين أفراد الشعب 
الواحد في الوطن الديموقراطي 
وفق دستورنا من خالل المادة 
35 والتي تنص على ان »حرية 
االعتقاد مطلقة، وتحمي الدولة 
حرية القيام بش����عائر األديان طبقا للعادات المرعية 

على أال يخل ذلك بالنظام العام أو ينافي اآلداب«.
وأفضل تأكيد على توافق تلك المفاهيم والمبادئ 
هو ما س����طره صاحب الس����مو األمير الشيخ صباح 
األحمد، حفظه اهلل ورعاه، في العشر األواخر من شهر 
رمضان المبارك عام 1430ه�، حيث قال سموه »وحدتنا 
الوطنية هي التي جمعت أهل الكويت في أحلك الظروف 
والمحن، وان الحفاظ عليها وصونها من كيد العابثين 
والحاقدين واجب وطني مقدس، ولن أسمح لكائن من 
كان بالمس����اس أو العبث في نسيجنا الوطني، واذا 
كانت حرية القول والعمل مكفولة للجميع، فإن ذلك 
ال يعني سوء استخدامها واإلساءة للوطن وثوابته، 
بل الواجب ان يكون ذلك مدعاة لتوحيد الصفوف في 
مواجهة كل من يريد بهذا الوطن سوءا أو تفرقة بين 

أبنائه وتعكيرا لصفو أمنه واستقراره«.
> > >

فاكهة الكالم: يقول المستشرق األميركي فيليب حتى: 
»أصبح اليوم الذي قتل فيه الحس����ين بن علي وهو 
العاشر من محرم، يوم حداد ونواح عند المسلمين، 
ففي مثل هذا اليوم من كل عام تمثل مأس����اة النضال 
الباسل والحدث المفجع الذي وقع لإلمام الشهيد، وغدت 
كربالء من األماكن المقدس����ة في العالم وأصبح يوم 
كربالء وثأر الحسين صيحة االستنفار في مناهضة 

الظلم«.
Aliku1000@yahoo.com

د.بدر نادر الخضري

اإلمام الحسين گ
عنوان للوحدة الوطنية..!

لمسات

عدنان فالح الشمري

وذّكر..

إشراقة

في جميع أنحاء العالم وفي كل املواسم تتجدد 
املفاهيم والقوانني التي تفرضها علينا متطلبات 
العصر كما يقول املثل »كل زمان له دولة ورجال« 
حتى في مجال الفقه واالفتاء تتكيف مع ما يفرض 
عليها واقعيا وم���ن هذا املنطلق ليس من املعيب 
ولي���س من احملرم ان يفحص ويتفحص املجتمع 
الكويتي دستوره الذي وضع منذ ما يقارب نصف 
قرن ويكيف بعضا من نصوصه ليواكب ما تفرضه 
عليه املستجدات التي ال يستطيع أي إنسان ميلك 
ذرة من العقل ان ينفيها أو يتجاهلها وال نخضع 
وال نصغ���ي لبعض من املعترضني على هذا املبدأ 
والذين يشبعون األجواء إرهابا فكريا وأقواال ونوايا 
ما أنزل اهلل بها من س���لطان حتت مفهوم »كلمة 
حق يراد بها باط���ل« ونحن ال نعتب على هؤالء 
املروجني واحملذرين من تغير وتكبيل احلريات أو 
التطاول على املكتسبات وهذا غير صحيح ولكن 
يريدون ان تصبح األمور بعد هذه املسيرة الطويلة 
من التجربة الدميوقراطية كما يحلو لهم، ولكننا 
نعتب على العقالء في النظام والشعب الكويتي ان 
ينساقوا وراء جعجعة هؤالء، ونحن نريد ان ننذر 
ونحذر من أن األمور اذا لم نتفهمها بشكل منصف 
وعقالني فسيترتب عليها انقراض عوائل كويتية 
سياسيا من احفاد الذين وضعوا وصاغوا الدستور 
بجميع قوانينه وسلطاته، ونرجو أال ينطبق علينا 
املثل الذي يقول »أصبح جزاء ناقة احلج ذبحها« 
وسأورد إليكم جزءا بسيطا من واجبات التغيير 

على سبيل املثال وليس احلصر:
1 � بعد صدور الدس���تور سنة 1962 حدث منو 
سكاني نتيجة للتجنيس والظروف التي رافقتها 

والكل يعرف أسبابها.
2 � توزي���ع املناطق بجغرافيته���ا االنتخابية 
وم���ا يترتب عليها من تعدد كت���ل قبلية وفئوية 

ومذهبية.
3 � عدد أعضاء مجلس األمة واحلكومة ال يواكب 
زيادة عدد الناخبني وانتش���ار املناطق واتس���اع 

اخلدمات فيها.
4 � تعديل وضبط بعض اللوائح الداخلية والتي 
استغلها البعض حتت مفهوم الدميوقراطية وانفلت 

بها عمليا ولفظيا.
5 � إنشاء مجلس أعيان استشاري من الكويتيني 
الذين ط����غت عليهم األم���ور آنف���ة الذكر حتى 
يكون لهم ح�ظ أوفر في إعطاء الرأي واملش���ورة 
فيما يتعلق باألم���ور املهمة والتي تخص بالدهم 
ودائما تس���بب مش���ادات نزاعية بني السلطتني 
التشريعية والتنفيذية وان يكون اختيار أعضاء 
مجلس األعيان مبنيا على العقل واحلكمة وليس 

احملسوبية والتنفيع.
6 � بعض املواد الدس���تورية حتتاج الى فلترة 
تطويرية الى األفضل حتى ال تكون عرضة للعبث 
التفس���يري من قبل بعض اخلبراء والقانونيني 
الذين اصبحت هوايتهم التفس���يرية تختلف من 
موقع إل���ى آخر، وهنا أود ان اح���ذر من اخضاع 
التفس���يرات املزاجية وامليول السياسي لهذا وال 
نريد التوسع في سرد األمثلة فاألمر واضح وضوح 
الشمس للوطن والذين يؤمنون بفصل السلطات، 
ونحن نعلم كل العلم ان ما س���لف ذكره في هذا 
املقال ال تعرف���ه أو ال ترضى عنه بعض الفئات، 
ومنهم فئة لم تس���نح لها الظروف أن تتعرف أو 
تتعايش مع النسيج االجتماعي من أهل الكويت 
الذين سبقوا ان ذكرناهم في مقاالت سابقة، والفئة 
األخرى املستفيدة من الدبكة والربكة على الساحة 
الكويتية هذه األيام. ولكن ما يحز في النفس هو 
أن هناك فئة من الرعيل األول انساقوا وراء دبكة 
املطبلني ملكاس���ب انتخابية قصيرة األجل، والتي 
ستسبب خالل العقد القادم في محوهم من الساحة 
االنتخابية كما ازي���ح غيرهم وأصبحوا اثرا بعد 
ع���ني، وقد يقول قائل »هذه س���نة احلياة« ولكن 
ليس���ت بهذه الطريقة واالنحراف احلاد يا سادة 
بأن جنحد أو ننسى ما قام به بعض من هؤالء أو 
نقلب األمور رأسا على عقب على رؤوس أحفادهم. 
وهذا الدستور والقوانني التشريعية التي نظمت 
احلياة بجميع س���لطاتها التي تقطفون ثمارها ما 

هي اال من اهلل ثم من هؤالء.
وهنا نحب ان نقول للعضو احملترم علي الراشد 
»اعقل وتوكل« وواصل مناقش���ة ما تخوف منه 
اآلخرون الذين ظنوا ان مناقش���ة أحد أهم األمور 
في تنظيم احلياة الكويتية أمرا محرما وهذا كالم 

يتنافى مع الواقع واحلقيقة.
ونحن لسنا أول من يطلب ان يطور الدستور 
بل س���بقتنا دول تعد من أبرز صانعي الدساتير 
بالعالم بل حتى الفتاوى الشرعية خضعت لواقع 

مفهوم وظروف احلياة املستجدة يا سادة.
فال يجب ان نكون كالنعامة التي دست رأسها 
بالرمال، جدوا واس���تجدوا قبل ان يغمركم موج 
احلي�اة التغي�يري���ة وهن�ا نق�ول: على بركة اهلل 

يا علي الراشد.
Develop it to the best according to the present 

requirements needs )patience is running out( go ahead: 
changes necessary to correct the important situation 
which has been requested.

لنحافظ على نسيجنا االجتماعي

سامي الخرافي

جرس

الدستور وفلترة بعض المواد لألفضل

مطلق الوهيدة

رأي

ما ش���هده مجتمعنا الكويتي خالل األيام 
القليلة املاضية من محاوالت لنش���ر الفتنة 
والضغينة ب���ني ابناء هذا املجتمع املس���الم 
واحملافظ، والذي جب���ل ابناؤه على التالحم 
والتكاتف في أصعب الظروف، بعيدا عن أي 
انتماء للقبيلة أو املذهب أو أي شيء آخر، دليل 
على أن هناك من يتربص بهذا الوطن، ويسعى 
إلى زعزعة نسيجه االجتماعي املتناسق ألهداف 
وغايات ال يعلم مداها أو نتائجها إال اهلل تعالى، 

وقد تؤدي بنا إلى أمور ال حتمد عقباها.
إن أبرز ما نعتز به في وطننا الكويت، منذ 
القدم، هو هامش الدميوقراطية الكبير، في ظل 
أسرة آل الصباح الكرام، وحكم صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد، حفظه اهلل، حتى 
أننا ُنحسد على ذلك من اآلخرين، فكل مواطن 
كويتي يستطيع أن  يقول ما يشاء، ويكتب ما 
يش���اء وينتقد من يشاء، ألن دستورنا، الذي 
هو مرجعنا كفل لنا ذلك، ولكن يجب أن يكون 
ذلك بعيدا عن التجريح الشخصي واإلساءة 

املتعمدة إلى اآلخرين بطريقة غير لبقة.
إن ما ينبغي أن ندركه جميعا أننا مطالبون، 
بل وواجب علينا، أن نحافظ على نسيج هذا 
املجتمع ووحدته وترابطه، وعلينا أال نفرط 
في ذلك، أو نستهتر به، ولننظر إلى جتارب 
بعض الدول األخرى الت���ي مزقتها الطائفية 
والفئوية والعصبية، واش���تعلت فيها نيران 
الفتنة، وها ه���ي تعاني من التمزق والتفكك 
واجلرائم، وحتتاج إلى س���نوات طويلة إلى 

إخمادها.
فيا أبن���اء الكويت، حكم���وا عقولكم، وال 
تسمحوا ملن يريد إيقاظ الفتنة بأن ينال منا، 
فقد  قدمنا على مدى سنوات طويلة منوذجا 
يحتذى في الدميوقراطية، وفي عالقة احلاكم 
باحملكوم، وعالقة أبناء الكويت ببعضهم، فال 
تعطوا فرصة للمتربص���ني بنا حتى يفعلوا 
فعلتهم، ويحققوا مرادهم في متزيق حلمتنا 
والقضاء عل���ى األواصر القوية التي جتمعنا 
ونشأنا عليها منذ القدم، فما حدث ينبغي أن 
يكون لنا درس���ا يجدر بنا أن نتعلمه ونعيه 
ونأخذ العبرة منه، وأن نتجاوزه اآلن، ونسمو 
فوق كل هذه الصغائر واملهاترات والش���قاق 
والفنت، وننظر إلى تطوير بلدنا ودفع عجلة 
تنميتنا، فالكويت لن���ا جميعا، وقلبها كبير 
يتسع جلميع الطوائف واألطياف والشرائح 
والقبائ���ل، فالكويت لنا جميعا، وقلبها كبير 
يتسع جلميع الطوائف واألطياف والشرائح 
والقبائل، من بدو وحضر، وس���نة وشيعة، 
وكل املواطنني الش���رفاء في هذا البلد الذين 
يحرصون على الوحدة الوطنية والتالحم مع 

أبناء هذا الوطن.
آخر الكالم: نتمنى من القائمني على بعض 
احملطات الفضائية إلغاء أو مراقبة الش���ريط 
الذي يوضع في أس���فل الشاشات ملا حتمله 
بعض التعليقات من إث���ارة للفنت والنعرات 

الطائفية.
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