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)ربنا عليك توكلنا وإليك انبننا واليك 18
املصير(.

)ربنا ال تؤاخذنا ان نس���ينا او أخطأنا 
ربن���ا وال حتمل علينا اص���را كما حملته 
على الذين من قبلن���ا ربنا وال حتملنا ما 
ال طاقة لنا ب�����ه واع��ف عنا واغف���ر لنا 
وارحمنا انت موالن��ا فانصرنا على القوم 

الكافرين(.

دعاء

إعداد: ليلى الشافعي

د. عجيل النشمي

)فاسألوا  أهل الذكر  إن كنتم ال تعلمون(

طلب الطالق
فتاة زّوجها أبوها من شخص ثم تبني أن هذا الشخص مريض 
مرضا نفس��يا تس��تحيل احلياة معه. فهل يح��ق لها أن تطلب 

الطالق؟
إذا تب����ن بالكش����ف الطبي أنه مجن����ون فلها أن تطلب 
التطلي����ق من القاضي، أي تطلب فس����خ عقد الزواج. ولو 
تزوجته وكان وقت الزواج س����ليما ثم طرأ عليه اجلنون، 
فلها احلق في طلب التطليق. وهذا يرجع إليها فهي مخيرة 
قد تقبل أن تعيش مع����ه وهذا حاله فهذا لها، وقد ترى أن 
تطلق منه فهي مخيرة. وفسخ القاضي للعقد يعتبر طالقا 

بائنا ال يكون للزوج حق مراجعتها.

لبس السواد في الحداد
هل يجوز للمرأة في احلداد أو العزاء على ميت أن تلبس الثياب 

السود أم أن هذا بدعة؟
يجوز للمرأة أن تلبس الثياب السوداء وليس هذا واجبا 
عليها. ولكن إذا كان لبس الس����واد هو زينة نس����اء بلدها 
بحيث إذا رأوها اعتبروا لبس����ها زينة فهذا ال يجوز لبسه 
في هذا احلال. وتلبس ما ال يدل على الفرح وما ليس زينة 

في نفسه.

المماطلة في الدين
رج��ل يطالب رجال آخ��ر بدين، واملدين ال ينك��ر الدين ولكنه 
مياط��ل في الدفع كل ش��هر يقول الش��هر التالي ومضى على 
هذا احلال أكثر من س��نة وهو ق��ادر على الدفع، والدائن عنده 
إثبات الدين ولكنه ال يريد احملاكم، ومقابل عدم ذهابه للمحاكم 
أخذ يتكلم على هذا املدين بأنه ظالم ورجل يأكل احلرام وأخذ 
يحذر منه في الديوانيات واملجالس، فهل عمله هذا جائز أم ان 

حقه فقط في الدين دون الكالم في الشخص؟
ه����ذا املدين ما دام قادرا على دفع ما عليه من دين، ومع 
ذلك مياطل الدائن فيجوز للدائن أن يقول عنه إنه ظالم وإنه 
يأكل أموال الناس بالباطل ويستحق هذا املدين اإلثم ودليل 
ذل����ك قول النبي صلى اهلل عليه وس����لم: »لي الواجد يحل 
عقوبته وعرضه« ومعنى لي الواجد: أي تثاقل املستطيع عن 
دفع احلق ومماطلته فيه، فيستحق هذا الشخص العقوبة 
باحلبس كما يحل عرض����ه أي يحل القول في عرضه مثل 
ي����ا ظالم ونحوه وليس املقصود الطعن بعرضه من العفة 

والشرف.

كفارة الدهس
رجل يقول انه ملا كان في س��ن الصبا وقبل سن البلوغ ارتكب 
حادث س��يارة فدهس طفال عمره تسع س��نوات، فقيل له أن 
عليك اآلن صيام شهرين متتابعني، إلى جانب الدية التي دفعها 
ف��ي نفس س��نة احلادث، والس��ؤال: حول الصي��ام هل يجب 

الصوم وهو وقت احلادث كان صبيا.
هذا قتل خطأ ويترتب على القتل اخلطأ: الدية، واحلرمان 

من اإلرث، والكفارة.

استخدام القرعة للمفاضلة
هل يجوز اس��تخدام القرع��ة للمفاضلة بني اثنني أو ألخذ رقم 
ملعرف��ة الفائز، أم أن هذا حرام باعتبار أنه ش��بيه بامليس��ر أو 

القمار. 
إذا كانت القرع����ة لتمييز حق أو لالختيار بن اثنن أو 
أكثر استووا في الكفاءة أو املسابقة أو غير ذلك، فهذا جائز 
ألنه س����بيل لرفع اخلصومة والفرق بن امليسر أو القمار 
وبن القرعة هو أن القرعة امل����راد منها الوصول إلى حكم 
يرفع اخلالف ويكون من ضمن أشياء أو أشخاص أو أرقام 
موجودة أما القمار أو امليسر ففيه تعرض إلى علم الغيب 

أو أكل أموال الناس بالباطل. 
يق����ول القرافي: متى تعينت املصلحة أو احلق في جهة 
فال يجوز االقتراع، ألن في القرعة ضياع ذلك احلق املعن 
واملصلحة املتعينة، ومتى تس����اوت احلق����وق واملصالح، 
واشتبه في املستحق فهذا هو موضع القرعة عند التنازع، 

منعا للضغائن.

جن يهودي
س��معت من احد االصدقاء ان اخت��ه مريضة ومت عرضها على 
العدي��د من االطب��اء دون جدوى وآخر املط��اف ذهب الى احد 
املش��ايخ وقد قرأ عليها الق��رآن وقال ان هن��اك جنيا يهوديا 
متلبس��ا بها وهو سبب مرضها علما انها مواظبة على الصالة 
والزكاة وغيرها من اركان الدين بش��كل دائم.. واعطاهم دهنا 
تده��ن به بعد قراءة املعوذات ثم تش��رب من ماء اعطاهم اياه.. 
فهل هذا الفعل صحيح وهل هذا هو عالج التلبس باجلن وهل 

على من يفعل هذا اثم علما انه لم يفعل سوى قراءة القرآن؟
هذه رقية شرعية يجوز عمل ما طلبه الشيخ لكن ال علم 
لي بصحة أو كيفية معرفة الشيخ بأن هناك جنيا يهوديا 

متلبسا باملرأة.

زوجات النبي ژ
الزواج الثامن

السيدة المباركة جويرية
بنت الحارث الخزاعية

بنت زعيم بني املصطلق، وقعت في األسر مع قومها 
فأعتقها رسول اهلل ژ وتزوجها، فأعتق الصحابة من 
بأيديهم من قومها إكراما لرسول اهلل ژ، فكانت أعظم 

امرأة بركة على قومها، روت سبعة أحاديث.
توفيت سنة 50 ه�، رضي اهلل عنها وأرضها.

الباحث همالن الهمالنالداعية يوسف السويلمالكاتب وليد األحمد د.عصام الفليج د.فرحان الشمري د.عيسى زكي

بلغ حجم املشاريع املنفذة من قبل 
جلنة املشاريع اإلسالمية في جمعية 
إحياء التراث اإلس���المي فرع اجلهراء 
خارج الكويت 5575 مش���روعا خالل 
عام 2009، وقد مت بناء 160 مس���جدا 
منها مساجد تتراوح مساحتها بن 100 
و150 مترا مربعا تسع 200 مصل وهناك 
مساجد متوس���طة تبلغ تكلفتها بن 

6000 و10000 دينار كما كفلت اللجنة 
694 بقيم���ة 15 دينارا لليتيم الواحد، 
باإلضافة الى حفر أكثر من 3719 بئرا 
باإلضافة الى تشييد 19 مزرعة، حيث 
بلغ تش���ييد املزرعة الواحدة من 500 
إلى 3000 دينار وأيضا إفطار أكثر من 
20000 صائم من مختلف بلدان العالم 

اإلسالمي وذبح األضاحي. 

أكثر من 5000 مشروع تنموي لتراث الجهراء

دعوة للتحرر من مساوئنا في يوم التحرير

يـوم  الشمري: 
نتذكـر فيـه نعمة اهلل 
علينا ونعمل على حفظ 
دعائم واسـتقرار البلد

زكــــــي: 
أال يسـتحق الوطن أن 
وأن  به  ونحتفـل  نحبه 
نبذل لـه كل ما نملك؟

اللبيب  السويلم: 
مـن يأخذ من هـذا اليوم 
يسـتقي  وعبـرًا  دروسـًا 
والعبـرة الحكـم  منهـا 

 : ن لهمـــــال ا
وحـدة  علـى  حافظـوا 
حتى  وشـعبها  الكويـت 
واألمان األمن  نعمة  تدوم 

الفليـج: »الكويت 
تجمعنا« شعار لكل مواطن 
ينبغـي أن ينعكـس على 
أرض الواقـع قـواًل وعماًل

نتعظ  لم  األحمد: 
التـي  التحريـر  عبـر  مـن 
الشعب  وحدة  فيها  تجلت 
وأصبحنا نبكي على األطالل

ها نحن اليوم نحتفل بالعيد التاسع عشر لتحرير 
الكويت احلبيبة، ارض الس����الم وبلد اخلير الذي 
ينتشر خيره على جميع الناس في كل بقاع العالم، 
وبقدر ما كانت جتربة االحتالل الغاشم قاسية على 
اهل الكويت اال انها اظهرت مدى التالحم والترابط 
بن افراد الشعب والذي نحن في امس احلاجة اليه 
في يومنا هذا، وفي وقفة مع النفس في يوم التحرير 

نتعرف عليها من خالل تلك السطور:

الوطن هو الدار

عن املنظور الشرعي لالحتفال بالعيد الوطني 
ويوم التحرير، يؤك����د عضو هيئة االفتاء بوزارة 
االوقاف واالستاذ املساعد بكلية التربية االساسية 
د.عيسى زكي ان الوطن هو االرض التي يعيش فيها 
االنسان وتظهر فيها سيادته عليها ممثلة بسيادة 
الدولة التي ينتمي اليها، وهذه الس����يادة هي التي 
يتحقق بها ان يكون الوطن دار االسالم تظهر فيها 
احكام االسالم وتكون الشريعة هي املرجع لشؤون 
احلي����اة جميعها، وهو الدار التي حتفظ ملواطنيها 
عزتهم وكرامتهم وهو الدار التي يحققون من خاللها 

طموحهم ورعاية اسرهم وابنائهم.
واضاف: ان الوطن في االس����الم هو الدار التي 
يحمل الرسالة التي يؤمن بها مواطنوها ويسعون 
الى حتقيقها في حياتهم على ارضهم، ويسعون الى 
نشرها في االوطان االخرى كما اتخذ الرسول ژ 
املدينة وطنا له وجعل منها منطلقا لتبليغ الرسالة 
االسالمية الى مشارق االرض ومغاربها، يقول اهلل 
تعالى )الذين ان مكناهم في االرض اقاموا الصالة 
وآتوا الزكاة وامروا باملعروف ونهوا عن املنكر وهلل 
عاقبة االمور(، والوطن يعني الس����يادة املستقلة 
يكون فيه املواطنون احرارا ال يتبعون لهيمنة عدو 
وال جلبروت طامع، يكون فيه املواطنون اس����يادا 
النفسهم يسوسون شؤون دولتهم ويديرون امور 
حياتهم مبا يرونه فيه مصلحة لهم ملتزمن باحكام 
دينهم عقيدة وش����ريعة، هذا فضال عن ان االنتماء 
للوطن امر فطري يظهر في حب االنس����ان لالرض 
التي نشأ عليها والتي جمعته بأهله واقاربه وابناء 

وطنه الذين يشاركونه احلياة فيه.
وفي سيرة النبي ژ ما يدل على ذلك، فعندما 
اخبر ورقة بن نوفل بأمر الوحي وكان ورقة على 
علم بأمر النبوة، فأخبره ان قريش����ا س����يكذبونه 
ويعذبونه، والرس����ول ژ يستمع اليه وال يتكلم 
حتى قال له ورقة انهم س����يخرجونه من مكة، هنا 
قال الرس����ول ژ: او مخرجي هم؟ فكأنه اهمه امر 
اخراجه من مكة حتى قال بعض علماء السيرة ان 

هذا من حبه لوطنه.

األمن

وزاد: والوطن يعني االمن الذي ال يستقيم حياة 
االنسان اال به، فهو شامل ألمن االنسان على دينه 
وماله وعقله وعرضه تقوم فيه الدولة على حماية 
ام����ن مواطنيها في داخل الوط����ن كما حتميهم من 
اعت����داء اعدائهم عليهم، ان الوطن بهذا املفهوم هو 
املالذ اآلمن الذي يحقق العدل والعدالة بن املواطنن 
فينص����ر املظلوم ويردع الظال����م عن ظلمه، يقول 
النبي ژ: »من اصبح منكم آمنا في سربه معافى 
في جسده عنده قوت يومه فكإمنا حيزت له الدنيا 
بحذافيرها«، بل ان الوطن هو الذي يحتضن مواطنن 
ويوفر لهم االمن حت����ى وهم خارج الوطن، حيث 
متتد مسؤولية الدولة في رعاية مصالح مواطنيها 
حيث كانوا. اما عن االحتفال بيوم التحرير، فقال 
د.زكي: نحن نحتفل فيه بيوم انتصارنا على عدو 
ظالم احتل بقوة س����الحه وعاث في االرض فسادا 
فقتل واغتصب وانتهك احلرمات واحال البالد الى 
دار ظلم وفجور، هذا االحتفال يعني ان الناس في 
هذا الوطن ال يرض����ون بالظلم وال يوالون الظالم 
ويعلنون انهم احرار ال ميلك احد التسلط عليهم او 
ان يحكمهم دون ارادتهم وانهم يرفضون املبادئ التي 
تخال����ف احكام دينهم التي اراد احملتل ان يحكمهم 
بها القائمة على العلمانية ومعاداة الدين واقصائه 
من حياة الناس، انه كذلك حترر من اي حكم ظالم 

ال يحترم دين الناس وكرامتهم وانسانيتهم.
واكد ان االحتفال باليوم الوطني ويوم التحرير 
يعني التعاه����د على احياء كل هذه القيم واملعاني 
والتواصي عليه����ا والعمل على حتقيقها في حياة 
املواطنن، ألن الوطن في ميزان الشرع يعني »دار 

االسالم« حيث تظهر فيه احكامه وسيادته ومنها 
جميع ما تقدم من معاني الوطن اجلميلة، فهو دار 
اخلالفة عن النبوة في حراسة الدين واقامة الدنيا، 
وتساءل: اوال يستحق الوطن بهذه القيم العالية ان 
نحبه ونحتفل به؟ بل ونبذل له كل ما منلك حتى 
ارواحنا، يقول الرس����ول ژ: »من مات دون دينه 
فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل 

دون اهله فهو شهيد«.

تجربة عصيبة

ويؤكد رئيس جمعية احياء التراث االسالمي � 
اجلهراء د.فرحان الشمري ان من نعم اهلل عز وجل 
التي افاء بها على الكويت هي انه س����خر من ميكن 
لها دين اهلل في االرض ويسعى فيها لتطبيق شرع 
اهلل ويحقق لها االمن واالمان واالزدهار والرفاهية، 
ويستغل خيرات هذا البلد، مما ينعكس على الناس 
وعلى االرض مثل بناء املساجد واالنفاق على التعليم 
وصحة االنس����ان وتوفير فرص العمل ومساعدة 
الفقراء والضعفاء، ويسعى لتطبيق العدل الذي هو 
اساس امللك، بحيث يتساوى فيه الكل حتت مظلة 
هذا الوطن، مستحضرا قول اهلل تعالى )الذين ان 
مكناهم في االرض اقاموا الصالة وآتوا الزكاة وامروا 
باملعروف ونهوا عن املنك����ر وهلل عاقبة االمور(، 
واضاف د.الشمري انه من نعم اهلل عز وجل على 
هذه االرض ايضا ان حتقق فيها االستقرار واالمن 
بعد فترة جتربة عصيبة من االحتالل الذي اشاع 
اخلوف واالضطراب في البالد والعباد، وهي محنة 
امتحن اهلل بها اهل الكويت كما ابتلى اهلل بها االمم 
والشعوب لقوله تعالى )لنبلونكم بشيء من اخلوف 
واجلوع ونقص من االم����وال واالنفس والثمرات 
وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا 

انا هلل وانا اليه راجعون(.

ابتالءات

وذكر د.الشمري ان االبتالءات من سنن اهلل عز 
وجل التي ميحص بها الناس واحلمد هلل خرج اهل 
الكويت من ازمة االحتالل بدروس عديدة استفادوا 
م����ن نتائجها حتى اجنلت برحمة وبفضل من اهلل 
هذه الغمة وانكش����فت. واضاف: ان من رحمة اهلل 
ايضا اننا منذ فترة التحرير ونحن ننعم باالستقرار 
واالمن في وطننا وهي نعمة من اهلل عز وجل البد 
ان نحقق من خاللها مصالح ديننا ودنيانا ليضاعف 
لنا اهلل عز وج����ل لنا النعم الوفيرة مبنه وكرمه، 
لذلك ربط اهلل عز وجل في كتابه الكرمي بن االمن 
والرزق الوفير في قوله تعالى )رب اجعل هذا بلد 
امن����ا وارزق اهله من الثم����رات(، وقوله ژ: »من 
اصبح منكم آمنا في سربه معافى في جسده عنده 

قوت يومه كإمنا حيزت له الدنيا«.

فرحة التحرير

ونح����ن في هذا اليوم نتذك����ر نعمة اهلل علينا 
وفرحة حترير بالدنا وحتقيق امنها ونتذكر نعمة 
الوطن التي تفتقدها بعض الشعوب والتي ال تعرف 
استقرارا وال هدوءا، فتهاجر من بلد الى بلد وتعيش 
ضنك احلياة وعوزها، ف����ال يأمنون على اموالهم 
ودمائهم واعراضهم ويتخطفهم الناس ميينا ويسارا، 
فبهذه النعمة يجب ان يس����اهم اجلميع في حفظ 
دعائم استقرار هذا البلد والذي يتطلب فيه االلتزام 
بشرع اهلل وشكر نعمه، لقوله تعالى )لئن شكرمت 
الزيدنكم(، فمن الواجب علينا مضاعفة شكر النعم 
الكثيرة التي وهبنا اهلل اياها قوال وعمال وعقيدة، 
بقلوبنا وألس����نتنا وجوارحنا، ونحن بحمد اهلل 
مازالت نعمة تثرى علينا وصدق اهلل اذ يقول وقوله 
احلق )وان تعدوا نعمة اهلل ال حتصوها(، ففي ظل 
هذا الرغد الذي نعيشه وهذه اخليرات التي جتلب 
لنا من اقطار الدنيا وش����رقها وغربها والتي يجب 
علينا شكر النعم حتى ان االنسان الغريب يقصد 
هذا البلد الكرمي ويسعى بكل ما اوتي للعيش فيه 
بسبب امنه واسقراره، وفي املقابل يجب اال تلهينا 
وتغرينا هذه الدنيا وجترنا الى كفران النعمة والعياذ 
باهلل، فيجب ان نتذكر مبناسبة حترير الكويت الذي 
حتقق فيها االمن واالطمئنان، ذلك االمن الذي يتحدث 
عنه اهلل تب����ارك وتعالى )الذي اطعمهم من جوع 
وآمنهم من خوف(، لنقف وقفة صادقة مع النفس 
لنبذ مظاهر كفران النعم من ممارسات وسلوكيات 
خاطئة ميارسها البعض، فنحن نحذر من منطلق 

واجبنا الشرعي وحرصنا على امن هذا البلد من سوء 
التربية لالبناء والبنات ومن سوء استغالل نعمة 
االموال واملناصب واالسراف في جميع الوجوه التي 
نشاهدها من احلفالت والسفرات وارتكاب احملرمات 
والظلم وقطع االرحام واملظاهر التي قد تستجلب 
سخط اهلل علينا وغضبه وذلك بالعودة الى اهلل 
واللجوء الى شريعته فهي املالذ اآلمن وصمام االمان 

التي تسكن فيها االنفس واملجتمعات.

شكر هلل

وعن العبر والعظات التي يجب ان يتعلم منها 
املسلم في يوم االحتفال بعيد التحرير، يقول املربي 
والداعية يوسف السويلم: يجب ان نشكر اهلل بالقلب 
واللسان واجلوارح ونكثر من الصدقات واالحسان 
الى اآلخرين، فيوم حترير الكويت اصبح تاريخا 
مي����ر واللبيب من يجعل من هذا التاريخ دروس����ا 
وعبرا يستقي منه احلكمة ويتعرف على سنن اهلل 
الكونية، وزاد: فلنقرأ التاريخ، فإن فيه العبر، فقد 
ضل قوم ال يدرون ما اخلير، ونتذكر اثر الصدقات 
في التخفيف من النكبات وجتاوز احملن مهما كان 
واقعها كما في احلديث »صدقة السر تقي مصارع 
السوء«، فهي عادة اهل الكويت الذين اتصفوا بالبذل 

والكرم والصدقة ومتيزوا بها عن اآلخرين.

فضل الصدقات

ويضيف الباحث االسالمي همالن الهمالن: لقد 
اظهرت جتربة االحتالل الغاشم واالحتالل البغيض 
قوة وترابط وتالحم الشعب الكويتي بكل طوائفه، 
واظهرت لنا الكثير من البطوالت والتكافل بن افراده، 
حيث كان س����الح املقاومة ض����د االحتالل العراقي 
البغيض هو االميان باهلل واهب النصر، فأذن اهلل 
تعالى للظالم ان ينقشع وأراد للغمة ان تزول، اذ 
حقق النصر املؤزر للمؤمنن وشاء اهلل للحق ان 
يسود وللش����رعية ان تعود. وها نحن نتذكر في 
هذا اليوم الذي متر علينا فيه ذكرى اليوم الوطني 
ويوم التحرير وكيف كان صبرنا وامياننا ودعاؤنا 
وصالتنا ونحن نواجه االحتالل الظالم من س����لب 
وقتل وتشريد وكنا نعيش في خوف واالمن ال وجود 
له لكن بثباتنا وصبرنا وبعون اهلل تعالى اعاد لنا 
بالدنا. واكد ان عمل اخلير الذي يشمل جميع بالد 
العالم الذي قدمته الكويت والصدقات واملساعدات 
كانت من اسباب عودة بالدنا، فالصدقة تقي مصارع 
السوء، وقد كان افراد الشعب يتسابقون على العطاء، 
ونح����ن في هذا اليوم نق����ول: حافظوا على وحدة 

الكويت وشعبها حتى تدوم نعمة االمان.

توحيد الكلمة

الباحث االسالمي والكاتب وليد االحمد قال: في 
الوقت الذي نستعيد به فرحة التحرير وذلك يحدث 
سنويا، اعتدنا على تسطير اجمل عبارات االماني 
والرجاء ورمبا التوس����ل البناء البلد الرفق بحال 
بلدنا واالمل في ان تنصلح اوضاعنا السياس����ية 
واالقتصادية واالجتماعية، جند احوالنا وقد ازدادت 
سوءا واشتدت انقالبا على انقالبها حتى ظهر في 
اآلونة االخيرة الطرح الطائفي البغيض وعدم احترام 
الرأي والرأي اآلخر واستخدام األلفاظ النابية بن 
الكتاب الصحافي����ن من جهة ونواب مجلس االمة 
واعضاء احلكومة من جهة اخرى والقنوات الفضائية 
والشخصيات السياس����ية من جهة ثالثة ورابعة 
وخامس����ة حتى تعطلت لغة التفاهم بن اجلميع 
فتوقفت املشاريع التنموية وظهرت االستجوابات 
الشخصية وسط غياب احلكومة واحباط املواطنن. 
وحول العبرة والعظة من االحتالل، قال: مع االسف 
لم نتعظ من عبر التحرير التي جتلت في الوحدة 
والتكاتف وحلمة الصف وعدم افساح املجال لتدخل 
الطارئن واالخالص في العمل بعد وضع مخافة اهلل 
سبحانه نصب اعيننا حلماية االرض التي نحيي 
عليها حتى اضحينا اليوم نترحم على ما مضى من 
الزمن اجلميل ونبكي االطالل، كل ما نقوله في يوم 
حترير البالد من براثن االحتالل الصدامي.. اللهم 
وحد كلمتنا واهد قادتنا وش����عبنا لعبور االمواج 
من االجندات السياسية واالقتصادية التي تنتظر 

العبور بسالم.

ذكرى التحرير

في هذه الذكرى الغالية، يقول مدير ادارة االعالم 

في اللجنة االستشارية العليا للعمل على تطبيق 
الشريعة د.عصام الفليج: متر علينا هذه االيام 
ذكريات غالية على نفوسنا، اال وهي ذكرى التحرير 
من االحتالل العراقي الغاشم، وال ينبغي ان متر 
هذه الذكرى بال استذكار املعاني االيجابية التي 
عاشها الش���عب الكويتي قاطبة في تلك الفترة، 
والتي ادهش���ت احملتل العراقي معانيها الراقية، 
والتي افتقدها س���واء في حربه مع ايران او في 

تعامل السلطة مع الشعب.
واكد ان الشعب الكويتي اثبت تالحمه وذوبانه 
باسم الكويت، متجاوزا كل الفروقات االجتماعية 
واالقتصادي���ة والثقافي���ة واالختالفات الفكرية 
واملذهبية، فالنظام العراقي كان يراهن على تعاون 
املعارضة مع اعضاء مجلس االمة، خصوصا بعد 
حل مجلس االمة حال غير دس���توري، والتعامل 
السلبي مع دواوين االثنن، وكان يأمل بتعاون 
اصحاب الفكر »البعثي« والقومي من الكويتين، 
او التجار والشخصيات ذات العالقة القوية مع 
املقبور صدام حسن قبل االحتالل، فقد وجد ذلك 
النظام البائد ان اجلميع كان ضد االحتالل شكال 
وتفصيال، وضد نظام املقبور صدام حسن بشكل 
خاص، فالتعاون الس���ابق ال يعني التخلي عن 

الوطن، وال التخلي عن حكم آل الصباح.
واض���اف: نعم، اتفق اجلمي���ع على الكويت، 
سواء من كان في الداخل او اخلارج، فمن كانوا في 
الداخل حافظوا على ارضهم ووطنهم بصمودهم 
ورباطهم، ومن كانوا في اخلارج سعوا في االرض 
من اجل وحدة كلم���ة دول العالم ضد االحتالل، 
وكل جنح في حتقيق اهدافه بتوفيق من اهلل عز 
وجل، ألنهم لم يختلفوا على الكويت وال على حكم 
آل الصباح، وهذا املعنى هو الذي تفتقده الكثير 

من االنظمة في مختلف دول العالم.
وزاد: وبعد مرور تسعة عشر عاما على التحرير 
وبعد استذكار املواقف االيجابية للشعب الكويتي، 
هل نتوقف ونطوي امللف؟ ام نس���تفيد من ذلك 

التاريخ اجلميل في وحدة وحلمة الكويتين؟

تساؤالت

وقال د.الفليج: ملاذا ال نتكلم اآلن اال في اخلالفات 
واملشاكل والشكاوى؟ وملاذا تزايدت وتيرة اخلالفات 
القبلية والطائفية والفكرية؟ وملاذا تش���رذمت 
الوحدات الوطنية بعد متاس���كها بقوة سنوات 
طويلة؟ وملاذا اتخذ االقطاب واملتنفذون سياسة 
فرق تسد بن افراد املجتمع؟ ملاذا، وملاذا وملاذا؟ 
تساؤالت تس���تحق ان نتوقف عندها وال نؤجل 
االجابة عنها، ألننا كلما تأخرنا في االجابة عنها زاد 
الشق اتساعا، وسيصعب معها العالج، وستصعب 

معها عمليات التجميل والترقيع.
اصبحنا نتداول مصطلح »الوحدة الوطنية« 
بشكل اكثر من الالزم، واضحينا نترقب االحداث 
واالثارات املتوالية وكأن على رؤوس���نا الطير، 
وامسينا ننام على خالف وننتظر الصباح للرد 

على من اختلفنا معه.
وزاد: ال شك ان لذلك كله اسبابا كثيرة جتاوزها 
املسؤولون، ألنهم لو بحثوا فيها لوجدوا انفسهم 
في تناقض مع انفسهم، ولرأوا انفسهم في مواجهة 
السلبية  املتنفذين، ولشاهدوا ممارساتهم  كبار 

التي ادت الى ذلك كله.

من أجلك يا كويت

واضاف د.الفليج:  نعم، فنحن نحتاج لوقفة 
جريئ���ة ألجل الكويت، والجل ش���عب الكويت، 
وألجل اجيال املس���تقبل، وألجل من يقيم معنا، 
فيج���ب احياء قيم احملب���ة والتضحية والعطاء 
واالخالص ف���ي العمل، وتفعيل مفهوم املواطنة 
احلقة، وتأكيد احترام الرأي والرأي اآلخر، وفي 
املقابل عدم التطاول على اآلخرين بأي شكل من 

االشكال.
واختتم د.الفليج حديث���ه بالقول: »الكويت 
جتمعنا«، ش���عار ينبغي ان ينعكس على ارض 
الواقع قوال وعمال، وال يعني ذلك ان يتخلى عن 
عائلته او قبيلته او مذهبه او فكره، فاالصل هو 
الفهم واالحترام واالخالق والقيم الراسخة وسط 
مناذج وطنية وقدوات صاحل���ة ومناذج فاعلة 
متفاعلة، والكويت غنية بالنماذج الطيبة، املهم 

ابرزوها واعطوها حقها، واحترموها.


