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 هـــؤالء املتحدثون عـــن حرية الرأي 
في الكويت يثيرون عنـــدي العديد من 
عالمات االستفهام، أولئك الذين يطالبون 
بدميوقراطية أكثر أو بحرية صحافة أكبر، 
يثيرون أســـئلة عدة لدي، نحن في بلد 
تعودنا فيـــه على طرح قضايانا بحرية 
ودميوقراطية منذ زمن بعيد فالكل يبدي 
وجهة نظره فيما يرى ويســـمع بطرق 

مختلفة وعبر وسائل شتى.
  نحن منلك أن نعلق على كل القضايا 
مبا فيها السياســـية دون اعتراض كائن 
كان، وملكنا حرية التطاول على أشخاص 
كنا نعدهم رمـــوزا فيما مضى، وصرنا 
نتدخل فـــي الوزارات كنقاد ومعترضني 
وراضني أو رافضني، نحن نستخدم النكتة 
في الوصول لرأي أو في توصيل وجهة 
نظر بطريقة قد تصل للتجريح واالهانة 
لبعض األشخاص وبعض املذاهب وبعض 

األحزاب وبعض األسر والقبائل.
  نحن ومن دون بعض الدول اخلليجية 
نعلق على األسر احلاكمة ونضحك على 
بعض القرارات ونسخر من مواقف حدثت 
في بعض املؤمتـــرات، ونحن ومن دون 
الكثير من الـــدول العربية ندلي بدالئنا 
بدميوقراطية مطلقة ودون خوف من أمن 
دولة أو خالفـــه، ونحن وهللا احلمد من 
أقل دول العالم وجودا لسجون سياسية، 
بعد هذه املقدمة أسأل أال منلك نحن في 
الكويت حريـــة رأي؟ ماذا نريد أكثر من 
هـــذه الدميوقراطية التـــي وصلنا إليها 
بجهد السابقني وسالسة النظام واجتهاد 

احلاليني.؟
  هل هناك حرية رأي أكثر من أن نتحدث 
عن وزير وننتقد غيره.. هل هناك أكثر 
من حرية أن تستلم الدواوين عندنا نقد 
كل القضايا؟ هل هناك أكثر من حرية أن 
الفرد يكتب ما يريد ويقول ما يريد دون 

أن يقيد بصورة حادة؟
  إن املنادين بحرية الرأي يريدون أكثر 

مما حصلوا عليـــه، واحلريات إن زادت 
عن احلد فســـتنقلب للضد ضد املجتمع 

والنظام والدين والسالمة.
  العديـــد من الدول تشـــيد باحلريات 
املوجودة عندنـــا وبالدميوقراطية التي 
منلكها وال ميلكونهـــا هم. العديد يفخر 
ويضرب مثال بذلك لكننا ال نرى النعمة 

التي منلكها إال حني نفقدها.
  من العدل أن نكتفي بذلك ومن السالمة 
أن نقف نرضى مبا حصلنا عليه ولنرفض 
رأي أولئك الذين ال يرون أبعد من احلاضر 
فهؤالء ليسوا أوصياء على مجتمع كويتي 
مثقف ومتدين.. ولنترك لولي األمر حرية 
القرار فهو يرى بحكـــم اخلبرة موضع 
املصلحة العامة ال كما يراها البعض وفق 

املصلحة اخلاصة والشخصية جدا.
  نحن ننشد األمان في بلد اشتهر باألمان 
ال نريد أوصياء وال نريد تأثر ثقافات يريد 
البعض فرضها وال نريد مزايدات تضر 
أكثـــر مما تنفع وال أعتقد أن هناك عاقال 
واحدا يتخذ املنطق منهجا يرد بعكس ما 
أقول ففي الفن نحن أحرار املسلســـالت 
واملسرحيات تشهد وفي الشعر واملقال 
وفي مجالس الرجال والنساء وفي دوائر 
احلكومة واخلاص دليـــل وفي املجلس 
داخله وخارجة نتحدث بحرية دون قيد 
عكس بعض الدول املجاورة التي تخشى 
احلديث في السياسة حتى مواطنيها داخل 

البيوت.
  احلرية ال تعني الهالك أو إلقاء النفس 
في التهلكة وال تعني التطاول على اآلخرين 
أو طعنهم في شرفهم وخلقهم وأخالقهم 
وال تعني إثارة البلبلة وتعريض الوطن 
للفتنة وال تعني التآمر وال متس دينا أو 
عادات أو تقاليد وال هي حجر على حريات 
الغير..احلرية في أبهى صورها موجودة، 
وهللا احلمد، في الكويت، واملنادون بغير 

ذلك لهم من ورائه مآرب أخرى.
 kalematnet@hotmail.com  

 البد ان االفكار الســـائدة عن العرب 
بأنهم متبلدون ال يشعرون بحركة العالم 
احلر من حولهم وأنهم جامدون ال تتوفر 
فيهم الرغبة في تغيير اوضاعهم قد زالت 
بعد ثورة الياسمني في تونس وثورة 
٢٥ يناير في مصر وهو ما يدعونا الى 
التفاؤل بأن العرب قد اســـتفاقوا من 
غفوتهم الطويلة وبدأوا حراكا نحو اعادة 

بناء مجتمعاتهم على اسس دميوقراطية 
تضمن لهم حياة افضـــل بكل ابعادها السياســـية واالقتصادية 
واالجتماعية. مقابل هذا احلراك العربي جند حتركا اميركيا واروبيا 
نحو اعادة النظر في سياساتهما وحساباتهما القدمية جتاه املنطقة 
العربية مع شعور اسرائيلي باخلوف من العزلة االقليمية حيث 
ظهرت اولى بوادر ذلك فـــي حرمانها من الغاز الطبيعي املصري 
بسعر رمزي وتوجهها للبحث عن مصادر اخرى للغاز في قاع البحر 

االبيض املتوسط مع كل ما يصاحب ذلك من تكاليف باهظة.
  وأثبتت ادارة اوباما بعد استخدامها حق الڤيتو ضد قرار يدين 
سياسة اسرائيل االستيطانية انها ال تعبأ بهذه التحوالت العربية 
وهـــي خطوة غير موفقة لن تســـاعد على اعـــادة الثقة املفقودة 
مبصداقية السياسة االميركية لدى الشعوب العربية، ومن الطبيعي 
في اجواء هذا احلراك الشعبي العربي ان يحاول البعض استغالل 
ادنى تظاهرة هنا او هناك ويجيرها لصاحله مثل ادعاء صحيفة 
كيهان االيرانية ان تظاهرات البدون في الكويت قبل ايام هي بداية 
لقبـــول منوذج الثورة االيرانية في البالد العربية واالســـالمية! 
بينما يحرم النظام االيراني على املعارضة حق التظاهر ويستخدم 
معها كل وســـائل القمع ويفرض على قياداتها كالشـــيخ كروبي 
ومير موسوي االقامة اجلبرية! أو ركوب موجة االعتصامات وهو 

تكتيك جديد استخدمه املصريون في 
ميدان التحرير وجلأت اليه املعارضة 
البحرينية فيما بعد في دوار اللؤلؤة 
مع اعتقادها بعدالة مطالبها ولكن بشكل 
فاجأ اجلميـــع بارتياب بعد فترة من 
الهدوء وفي ظل ممارسة دميوقراطية 
شفافة منبثقة من ميثاق العمل الوطني 
الذي ارتضاه الشعب البحريني وحريات 
واسعة متاحة جلميع طوائفه وتوجهاته 
ومؤسساته املدنية وجهود ملموسة في جميع امليادين – ال يستثنى 
من ذلك محاربة البطالة وتوفير فرص العمل للشـــباب – تبذلها 
الدولة البحرينية من اجل توفير حياة كرمية للمواطن البحريني، 
نفهم ان يؤدي االحتكاك بني املتظاهرين وقوات مكافحة الشـــغب 
الى سقوط بعض القتلى واجلرحى من جراء استخدام تلك القوات 
للهراوات أو القنابل املسيلة للدموع او الذخيرة املطاطية كما حدث 
في ثورتي الياســـمني و٢٥ يناير السلميتني، لكن من غير املفهوم 
ان تستخدم السلطة الليبية السالح الثقيل والطائرات العسكرية 
في قمع جماهير ليبية تتظاهر بشـــكل سلمي ومتارس حقها في 
التعبير عن مطالبها العادلة! هل ميكن ان نعتبر هذا االســـلوب 
القمعي دليل على عمق احملبة التي تولدت بني الزعيم وشعبه على 
مدى االربعني سنة املاضية؟! املجتمع الدولي مطالب اليوم بالتدخل 
لوقف نزيف الدم الذي يتعرض له الشـــعب الليبي االعزل، وفي 
خضم مظاهرات اليمن، تعيش اليمن وضعا متشـــابكا بني دخول 
احلوثيني على اخلط وتصاعد احلراك اجلنوبي الذي يهدد باالنفصال 
مرة اخرى وانتهاز تنظيم القاعدة في اليمن الذي يخوض حربا مع 
الســـلطة لهذه الظروف من اجل اعادة تنظيم صفوفه وهو وضع 

معقد يصعب معه تصور مين مستقر. 

 هيا الفهد

 الكويت وحرية الرأي

 كلمات

 سلطان ابراهيم الخلف

 خواطر حول
   الحراك العربي

 فكرة

 الفرحة الكبيـــرة التي مألت أنحاء 
اململكة العربية السعودية مبناسبة عودة 
خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهللا 
بن عبدالعزيز، حفظه اهللا، الى أرض 
اململكة ســـاملا معافى، عبرت عن مدى 
ارتباط هذا الشعب الشقيق وتالحمه 
مع قيادته احلكيمة، وهي ميزة نتمنى 
أن تبقى خالدة في شـــعوب أبناء دول 
مجلس التعاون اخلليجي، لتبقى هذه 

الدول تنعم باألمن واألمان.
  وإننا ككويتيني نشارك األشقاء في 
اململكة فرحتهم بعودة «أبومتعب»، وقد 
زادت أفراحنا بعودته امليمونة ونحن 
أياما وطنيـــة رائعة ونحتفل  نعيش 
بالذكرى اخلمسني لالستقالل والذكرى 
العشـــرين للتحرير اللتني تزامنتا مع 
الذكرى اخلامسة لتولي صاحب السمو 

األمير مقاليد احلكم.
  ان خروج أبناء اململكة الســـتقبال 
قائدهم، والذي جاء عفويا وصادقا، وقد 
ارتسمت على وجوههم عالمات السعادة 
والفرح، عبر بصـــدق عن التفاف هذا 
الشعب الشقيق خلف قيادته، ووالئه 
للملك، الذي عرف بالتســـامح والكرم 
والصدق واحلب، فاستحق عن جدارة 

أن يكون «ملك االنسانية».
  ومازلـــت أتذكر انه رغـــم الوعكة 
الصحية التي أملت به، قبل نحو ثالثة 
أشهر، أطل علينا خادم احلرمني الشريفني 
عبر شاشات التلفزيون، ووجه كلمته 
العفوية والرائعة الى شـــعب اململكة 
العربية السعودية والشعب العربي كافة 
املبارك،  أثناء تهنئتهم بعيد االضحى 
وطمـــأن كل محبيه باســـتقرار حالته 
الصحية وانـــه بخير وصحة ما داموا 
بخير، وان ما تعرض له ما هو سوى 
انـــزالق، حتى انه داعب اجلميع قائال: 
اخواني جاءتني هذه الوعكة ما أدري 
ما هي، ناس يقولون لها انزالق، وناس 
يقولون لها عرق النســـاء، والنساء ما 
شفنا منهن اال كل خير»، فكان لدعابته 
اللطيفة، حتى في مرضه، االثر البالغ 
في النفوس، وتنم عن روح رائعة متيز 

بها جاللته.
  نســـأل اهللا تعالى ان يحمي خادم 
احلرمني، ويبقيه ذخرا للمملكة ولألمة 
جميعا، وان مين عليه بالشفاء وطول 
العمر ونقول له: خطاك الســـو يا أبا 
متعب، فقلوب الكويتيني معك، وكلنا 

نحمد اهللا تعالى على سالمتك.
  ولن ننسى أبدا يا أبا متعب وقوفك 
الى جانبنا في محنة االحتالل الغاشم 
التي تعرضنا لها، ومشاعرك الصادقة 
نحو الشعب الكويتي وقيادته احلكيمة 

دائ ما وأبدا.
  آخر املطاف: حتية صادقة نابعة من 
القلب الى صاحب السمو امللكي األمير 
متعب بن عبداهللا بن عبدالعزيز، ونقول 
ان اختياره ليكون وزير دولة ورئيسا 
للحرس الوطني اختيار موفق وصائب 
وحكيم، ونسأل اهللا تعالى أن يعينه 
على حتمل هذه املسؤولية، وهو أهل 

لها إن شاء اهللا. 

 يجب ان يكــــون تعبيرنا عن 
الفرح والفخر ببالدنا في اعيادنا 
الوطنية تعبيــــرا صادقا بالعمل 
احلقيقي وبالفعل وليس بالكالم 
فقط، فلقد شبعنا وزهقنا ومللنا 
من تغني البعــــض بحب الوطن 
بالكالم ثم تراهم ميارسون افعاال 
واعماال ال تعبر اال عن عكس كالمهم 

وتغنيهم.
العزيز    ال يســــتحق وطننــــا 
احلبيب والطيب واملعطاء كل هذه 
املهاترات واملشاحنات واالزمات 
التي ال معنى لها، والتي شــــغلته 
وشغلتنا كثيرا وانهكته وانهكتنا 
طويال، كمواطنني، نحب ونعشق 
هذا الوطن ونخاف ونقلق كثيرا 

عليه.
  ان الكويت هي ارضنا وبالدنا 
التــــي دللتنا ولم جتــــر او تبخل 
علينــــا يوما، لذا علينــــا جميعا 
التعبير املخلص عن احترام هذا 
البلد الغالــــي واجلميل من خالل 
احترام مؤسساته وتقديس انظمته 
وقوانينه، بعدها لن نشاهد في اي 
يوم ما احدا يشتكي او يتحلطم او 

يصرخ مبعنى ودون معنى!
  نعم، لو ان كل شخص صادق مع 
نفسه وذاته ويحترم ذاته ويعرف 
مصلحــــة ذاته دون لف او دوران 
ونظر الى ما حوله في هذا العالم، 
خصوصا في منطقة اقليمنا، لعرف 
فورا وبكل يسر وسهولة قيمة ولذة 
ومعنى املعيشــــة التي يقدمها له 

وطن معطاء اسمه الكويت.
  الرحمة وجنات النعيم لشهدائنا 
االبرار، والشــــكر العظيم لقائدنا 
وصاحب السمو االمير، والبغض 
واجلحيم والبؤس والتعاسة لكل 
من ال يتمنــــى اخلير لهذا الوطن 
الطيب العزيز املعطاء بقيادة امير 

احلكمة واحلب والعطاء.
 Mike14806@hotmail.com  

 «مرحبا»، بل ألف «مرحبا» ٢٥ فبراير الذي استقلت فيه 
إرادة وقرار هذا الوطن قبل ٥٠ عاما بفضل العزيز القدير 
وحكمة قادة هذا الوطن الذين أتوا لنا باالستقالل عن 
طريق التراضي ودون إراقة نقطة دم واحدة، فاحلمد هللا 

والشكر والثناء على نعمه التي ال تعد وال حتصى.
  و«مرحبـــا» وألف «مرحبا» كبـــرى ٢٦ فبراير عيد 
التحريـــر املبارك الذي حترر فيـــه وطني الكويت من 
براثن االحتالل الصدامي بعد صمود وكفاح استمر على 
مدار ٧ أشهر، جاءنا خاللها دعم غير محدود من األشقاء 
واألصدقاء، وقبل هذا وذاك إعانة ولطف العزيز القدير 
الذي حرر هذا الوطن في مثل هذا اليوم قبل ٢٠ عاما، 
وأعاده حر اإلرادة عزيز اجلانب منيع احلمى. فاحلمد 
هللا ذي الفضـــل واملنة على نعمه وأفضاله. وقبل أيام 
وحتديدا في ٢٩ يناير، مر علينا العيد اخلامس لذكرى 
جلوس صاحب الســـمو األمير القائد الشـــيخ صباح 
األحمد اجلابر الصباح، حفظه اهللا ورعاه، على كرسي 
اإلمارة، وأيضا باحلكمـــة واإلجماع ووفق مقتضيات 
الدستور والقانون، فلله احلمد والفضل واملنة على ما 
غمرنا به من فضل ونعم، وبعدها بأيام وفي ٢٠ فبراير 
مرت علينا الذكرى اخلامسة لتولي سمو الشيخ نواف 
األحمد منصب والية العهد، وأيضا بالتراضي واإلجماع، 
فلك ربي احلمد والشكر والعرفان على نعمك الكثيرة 
التي غمرتنا بها، ونســـألك اللهم أن تدمي علينا نعمك 

ونسألك أن حتفظها من الزوال، اللهم آمني. 
  وإزاء هذه األعياد واألفراح جاءتنا املكرمات السخية 
الكرمية التي أغدقها صاحب السمو األمير املفدى، حفظه 
اهللا ورعاه، على شعبه وأبنائه، ما بث روحا من البهجة 
والسعادة والفرحة باألعياد واملناسبات الوطنية العزيزة 
وفوقها أفراح بهذه املكارم، فتضاعفت األفراح وكانت 
خيرا على خير متتع بها الشعب الكويتي على مختلف 
طبقاته وعلى اختالف شرائحه وفئاته، ما يجبرني على 
أن أتقدم بكل احلـــب واالحترام والعرفان إلى صاحب 
السمو األمير املفدى، حفظه اهللا ورعاه، بالشكر والعرفان 
والتقدير على مكارمه التي فاقت أملنا بكرم سموه الكبير 
الذي فاق كل تطلعات وآمال شـــعبه مبناســـبة أعياد 
الكويت وأعيادهم الوطنية حتى وصل الكرم والسخاء 
إلى سحب الدعاوى والقضايا املرفوعة من االدعاء العام 
ووزارة اإلعـــالم بل تعدى ليصل للدعاوى التي رفعها 
سمو رئيس مجلس الوزراء بصفته الشخصية، فجعل 
أعيادهم مختلفة باللون والطعم والرائحة فهي أعياد 
مختلفة عن كل أعياد مضت، فدمت يا أميرنا لنا ولوطننا 
وشعبنا، ودام عزك ودامت مكارمك يا صاحب السمو 

وحفظك احلافظ الكرمي ورعاك.
 aljaser_b08@hotmail.com  

 حتتفل دولتنا احلبية الكويت اليوم بأعياد عزيزة 
وغالية على قلب كل مواطن كويتي وهي مرور ٥٠ عاما 
على استقاللها وكذلك الذكرى الـ ٢٠ للتحرير، إضافة 
إلى مرور ٥ ســـنوات على تولي صاحب السمو األمير 

الشيخ صباح األحمد مقاليد احلكم.
  وبهذه املناســـبات الطيبة قـــام املواطنون بتزيني 
الواجهات األمامية ملنازلهم في مختلف املناطق السكنية 
بعلم الكويت واألضواء املبهرة في مختلف احملافظات، 
والشك أن مظاهر االحتفال التي شوهدت جعلت هناك 
روحا من املنافســـة بني وزارات الدولة واملواطنني في 
تزيني البالد. وكنت أمتنى من اجلهة املعنية أن تترك 
الزينة طوال العام حيـــث تخلق جوا من التفاؤل من 
خالل رؤية علم البالد يرفف فوق كل منزل ومؤسسة 
حكوميـــة وأهلية، فضال عن الشـــوارع باإلضافة إلى 
وجود اإلنارة املنتشـــرة. على اجلميع املشـــاركة في 
األنشطة التي مت تنظيمها من قبل اللجنة في مختلف 
املناطق وااللتزام بالقانون واالبتعاد عن كل ما يعكر 
جو املناســـبة، ونطالب الشباب بأن يحتفلوا بطريقة 
حضارية بعيدا عن استخدام وسائل الترفيه التي تزعج 
اآلخرين والتعاون مع رجال األمن الذين تكمن مهمتهم 
في تســـهيل حركة املواطنني واملقيمني في الشـــوارع 

الرئيسية.
  وال يفوتني في هذه املناسبة أن أتقدم بأسمى التهاني 
والتبريكات إلى صاحب السمو األمير وسمو ولي عهده 
األمني وسمو رئيس مجلس الوزراء والشعب الكويتي 
بهذه املناسبة متمنيا من اهللا العلي القدير أن يحفظ 

كويتنا الغالية من كل مكروه.
  قبل أيام وافق املجلس البلدي على طلب املؤسسة 
العامة للتأمينات االجتماعية بتخصيص أرض مبساحة 
مليون متر مربع إلقامة مدينه طبية للمتقاعدين وهذا 
اإلجناز يسجل للمجلس ويعكس حرصه على املساهمة 
في تطوير البالد، والشك أن هذا املستشفى الذي أعلنت 
مؤسسة التأمينات االجتماعية أنه سيتم تنفيذه خالل 
الفترة املقبلة سيخفف من االزدحام على املستشفيات 
احلكومية في حال تشـــغيل هذه املدينة التي ستخدم 
املتقاعدين وعوائلهم، حيث ان العســـكريني وأسرهم 
يتعاجلون في املستشـــفى العسكري وبذلك لم يتبق 
سوى اإلسراع في تخصيص مستشفيات التأمني الصحي 
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