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 هل ماتت عروبتنا واسالمنا وضميرنا 
وانسانيتنا ونخوتنا ومروءتنا وكرامتنا 
ونحن نقف متفرجـــني ـ أو ان بالغنا 
ممتعضني ـ عما يرتكبه السفاح معمر 
القذافي في حق شعبه االعزل من بشائع 
ووحشية وترويع وتشريد؟! اين انت يا 
شيخ الشهداء واسد املناضلني املجاهدين 
في سبيل حترير ليبيا االبية من قبضة 

املستعمر االيطالي؟ اين انت يا عمر املختار يا من خضت 
مئـــات املعارك في وجه املعتدي الغازي كي حتيا ارادة 
شعبك، اين انت يا ابن السنوسية املجيدة يا من القيت 
زحف الدبابـــات واملدرعات بصهوات اجلياد والبنادق، 
وقاومت قصف الطائرات والراجمات بقلوب ال ترجتف 

وال جتزع من ويالت املنايا؟
  اين انت ايها اللواء املرتكز على هامة التاريخ واملجد 
ممـــا يحدث الحفادك الليبيـــني الذين يذوقون صنوف 
العذاب على ايدي زبانية النظام الليبي املجرم ويتجرعون 
كؤوسا من شـــقوات املوت؟! اين انت يا من رثاك امير 
الشعراء شوقي بأبياته املبكية من هذا املشهد السوداوي 

الذي يلف أمة بأكملها؟!
  ركزوا رفاتك في الرمال لواء يستنهض الوادي صباح 

مساء
  ويقول شوقي موجها خطابه للشعب الليبي:

  يا أيها الشـــعب القريب أســـامع    فأصوغ في عمر 
الشهيد رثاء

  أم أجلمت فاك اخلطوب وحرمت    اذنيك حني تخاطب 
اإلصغاء

  ذهب الزعيم وأنت باق خالـــد فانقد رجالك واختر 
الزعماء

  وأرح شيوخك من تكاليف الوغى واحمل على فتيانك 
األعباء

  اين انت يا من قلت وانت على حبل املشـــنقة: نحن 
قوم منوت أو ننتصر ولكننا ال ننهزم؟!

  يا شعب ليبيا اصمدوا فالنصر آت 
حتى وان بلغت القلوب احلناجر، فأنتم 
من نسل رجال احرار غيروا مجرى 
التاريخ بإرادتهم وعزميتهم ودمائهم.. 
قدركم ان تواجهوا الطاغية الذي جثم 
على صدوركم أكثر من أربعة عقود 
بصفوف متماسكة وتضحيات باسلة 
وأفئدة مؤمنة بأن قوة الشعوب تقهر 

حماقات الطغيان وجبروته.
  يا شعب ليبيا.. صوتي وقلبي وضميري كلها معكم، 
فنحن اهل الكويت لم ننســـلخ من عروبتنا واسالمنا 
واشقائنا، اسألوا تراب مصر وسورية وغيرهما من بقاع 
امتنا العربية عن رجالنا االبطال الشهداء، واسألوا عن 
الوثيقة التي ارســـلها املجاهد احمد السنوسي الى ابن 
الكويت البار جاسم بن محمد االبراهيم في ٢١ رجب عام 
١٣٤٧ هجرية وما تضمنته من ثناء منقطع النظير اليادي 
الشعب الكويتي البيضاء في دعم النضال الليبي املشروع 
ابان االحتالل االيطالي، واسألوا يا شعب ليبيا عن شعبنا 

حني تقتحم احملن والنوازل اي امة عربية؟
  يـــا أهل وطني الكـــرام يا مـــن احتضنتم احلب 
والتسامح والبطولة والشهامة ورسمتم في سجل الزمن 
والتاريخ صورا وعبرا من املآثر واملكارم واملروءات، 
هبوا جميعا لنجدة اخوانكم في ليبيا مبا جتود به 
انفسكم واموالكم فأنتم منابع خير ومشاعل نور.. 
فليس يضيع جميل اينما زرع، ويا ايتها اجلمعيات 
والنقابات قوموا بدوركم املعهود واملشهود في استنكار 
الظلم والطغيان ومواساة اخوانكم الليبيني بإقامة 
مهرجان خطابي حاشد في يوم يخصص للتضامن 

مع الشعب الليبي.
  اما انتـ  يا سمو االمير حفظك اهللا ورعاك فتوجيهاتك 
السامية بإغاثة اخواننا واخواتنا املنكوبني في ليبيا جتعلك 

وجتعلنا في موضع العز واالنسانية والشموخ.
 Almesfer_kw@hotmail.com  

 كفل الدستور احلقوق 
التـــي تضمـــن للمواطن 
العيش بصورة كرمية، مع 
الرفاهية  مراعاة جوانب 
احمليطـــة به، كمـــا أخذ 
الدستور على عاتقه إلزام 
القانون بحقوق املواطن 
التعـــدي على أي  وعدم 

منها، وقد تنوعت احلقوق كما تنوعت الواجبات 
في مواد الدســـتور الكويتي، والذي يعتبر دليل 
املواطن الشامل حلقوقه وحدوده في نفس الوقت 

في هذا العصر.
  وتختلف املفاهيم حـــول العديد من األمور في 
مجتمعنا في الوقت احلاضر والتي هي ناجتة عن 
التفسير اخلاطئ لبعض مواد ونصوص الدستور 
والتي يجهلها الكثير من الناس إال ما ندر باستثناء 
املشرعني، وقد يقوم البعض بتفسير بعض املفاهيم 
بصورة خاطئة وعن عدم دراية مبواد الدســـتور 
وتشريعاته مما يترتب عليه العديد من املفاهيم 

اخلاطئة.
  ومن املفاهيم التي يجهل جوانبها البعض مفهوم 
الدميوقراطية وحرية التعبير عن الرأي، ويجهل 
العديـــد الهدف من هذين احلقـــني اللذين كفلهما 
الدستور، ودعمهما بقوة، وحرص على تطبيقهما 

بالصورة احلقيقية.
  ويظن العديد في وقتنا احلالي أن حرية التعبير 
هي صورة من صور احلرية، والتي تتيح للفرد قول 
ما يشاء وقتما يشاء، وفي أي مجال من املجاالت 
من دون مراعاة اجلوانب التي تترتب على القول، 
وهنا يبرز أحد املفاهيم اخلاطئة لدى العامة والتي 

تنطلق من مفهوم احلرية غير املسؤولة.
  إن حريـــة التعبير يجب أن تكون في املجاالت 
اإليجابية بهدف النقد البناء والتطوير، وليســـت 
بصورة النقد السلبي غير املسؤول، كما أن محاوالت 
إبداء الرأي من دون وجود خلفية واضحة لألمور، 

ومعانيها تنعكس سلبا 
علـــى مفهـــوم احلرية، 
فيترتـــب علـــى ذلـــك 
العمل  تشـــويه صـــور 
وعرقلة اإلجناز املرجو 

واملطلوب.
  إن احلرية يجب أال يتم 
تشويه معانيها وتغيير 
الهدف املراد منها، وان التجريح والتعدي باألقوال 
واالتهامات ال يعد من احلريات أو أي نوع من أنواع 
التعبير عن الرأي، كما أن اإلفتاء في بعض األمور 
من دون اإلحاطة والعلـــم مبجريات األمور ومن 
دون ســـابق معرفة وجهل ال يعد أيضا من سمات 
احلرية، بل يعـــد نوعا من أنواع التدخل األعمى، 

والذي من شأنه أن يعيق ويثبط الهمم.
  ال يختلــــف اثنان في الكويت علــــى أن احلرية 
املسؤولة هي إبداء الرأي السليم مع الوعي الكامل 
بجميع اجلوانب من دون اإلساءة واتهام اآلخرين، 
وان احترام رأي الغير حق مكفول جلميع املواطنني، 
وال ننســــى أن هناك بعض األمــــور تتطلب نظرة 
شمولية يعود الرأي فيها ألهل االختصاص وأصحاب 
اخلبرات، وأصحاب النظرة البعيدة واملستقبلية في 
هذه األمور التي تقع في نطاق املصلحة العامة، وهو 
ما قد يجهله الكثيرون، كما يجب علينا تقدير هذه 
احلريات املكفولة، واحترام التخصص، وإدراك حقوق 
اآلخرين في التعبير عن رأيهم أيضا، إن االجتهاد ال 
يعتبر اختالفا في الرأي وال يعتبر حتديا أو معارضة، 
ويجب أال يكون االختالف فــــي املصالح واألحقاد 
الشخصية أساسا لالختالف في الرأي واملعارضة 
العمياء، إن تطوير الكويت وتقدمها يجب أن يكون 
نصب أعيننا، وإن االختالف ال يفســــد للود قضية 
ان كان الهدف املنشود هو املصلحة العامة، فيجب 
علينا أن نبتعد عن املصلحة الشخصية.. مبروك 

يا أهل الكويت على األفراح وعساها دوم.
 almuzayenfaisal@yahoo.com  

 عبدالرحمن المسفر العجمي

 القذافي الطاغية 
  وأحفاد عمر المختار

 رأي

 فيصل حمد إبراهيم المزين

 مفاهيم الحرية

 كلمة صدق

 يحكى أن رجال كان يتبع أحد التيارات 
اإلسالمية، ودرس في إحدى املدارس الدينية 
حتى وصل بواسطة مجهوده الفردي الى 
املشــــيخة ووضع العمامة اإلسالمية على 
رأسه، وصار اجلميع ينادونه الشيخ فالن 

بن فالن.
  ويقول ذلك الشيخ: لقد تزوجت خفية 
على زوجتي األولى ولكنها في أحد األيام 
وصل لها خبر الزواج دون ان متلك دليل 

إثبات على ذلك.
  ويكمل الشيخ: كلما أثارت زوجتي األولى 
املوضوع أقنعتها بأن ما تتخيله وهم وليس 
حقيقة، ثم اتفقت مع زوجتي الثانية على 
خطة إلقناعهــــا، ولتنفيذ اخلطة بشــــكل 
متسلســــل ومنظم ذهبت زوجتي الثانية، 
إلى بيتي وقت صالة الظهر، وقالت لزوجتي 
األولى: أريد ان استشــــير الشيخ في أمر 
ما، فرحبت بها الزوجة األولى وقالت لها: 
انتظريه، وبعد الصالة عاد الشيخ، وأخبرته 
الزوجــــة األولى بأن امرأة فــــي الصالون 
تنتظره، فدخل ومعه زوجته األولى، استمع 
الشيخ ملا لدى املرأة من أمر يتلخص في: ان 
لها زوجا حتبه ويحبها، ولكنها الحظت في 
األيام األخيرة ما جعلها تشك في انه تزوج 
عليها، وفاحتتــــه فأنكر، وأقنعها بأن هذه 
وساوس الشيطان الذي ال يرضى باالنسجام 
التام بيننا وكلما أثرت املوضوع معه، ألني 
ال أصبــــر اقنعني بأن ما أتوهمه بعيد عن 
احلقيقة، فقال الشيخ: بعدما انتهت الزوجة 
الثانية من حديثها قلت لها: اسمعي يا بنتي 
زوجك صادق، هذه وسوسة من وساوس 
الشــــيطان، يقدمها أمامك إذا أراد ان يفسد 
بني املرء وزوجه فاستعيذي منه، وأبعدي 

الشكوك من رأسك.
  ثم قال: ملاذا نذهب بعيدا، هذه زوجتي 
قد عشش إبليس في رأسها وأوهمها بأني 
متزوج، وكلما قدمت لها األدلة والبراهني 
اقتنعت ولكنه ال يتركها، ويعود ليوسوس 
لها ثم تعود الى نفس املوضوع، وأنا أمامك 
اآلن أقــــول: إن كان لــــي زوجة خارج هذه 
الغرفــــة، فهي «طالــــق».. فقفزت زوجته 
األولــــى وقبلت ركبتيه وقالت:  ما بعد هذا 
شيء سأدحر إبليس، ولن أعود للشك مرة 

أخرى.
  صج مثل ما قالوا عن بعض رجال الدين، 
مو هينني وخاصة ان بعضهم متميزون في 
البحث عن احليل الشرعية حلل القضايا 
واملشكالت التي تواجههم ويصعب وضع 
احللــــول لها في كثير مــــن األحيان.. على 

العموم: جزاك اهللا خيرا..!
< < <  

  فاكهة الكالم: يقول العالم تشارلز داروين: 
«ليس البقاء لألقوى وال لألذكى، ولكن البقاء 

ملن هو أكثر تكيفا مع التغيير». 

 بســـم اهللا الرحمن الرحيم، والصالة والســـالم على سيد 
املرسلني سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبني الطاهرين. 
أما بعد: فسمعا وطاعة يا سمو األمير، مع كل احلب والتقدير، 
الن الســـمع والطاعة فرض من رب العباد، وفيه أجر وثواب. 
صاحب السمو: في خطاب سموكم بالذكرى اخلمسني لالستقالل 
والعشرين للتحرير واخلامسة لتوليكم مسند اإلمارة، ما تكنه 
قلوبنا، وتنطق به ألسنتنا، وتراقبه ضمائرنا. إن الكويت أمانة 
بأعناقنا فهي أغلى مـــا منلك، وهي عديل الروح، فال حياة بال 
وطن، إن كانت مسؤوليات سموكم احملافظة وحماية الكويت 
وشعبها، فيجب أن تكون مسؤولياتنا نحن املواطنني أكثر، وهي 
احملافظة وحماية الكويت، وشعبها، وأميرها، واستقرارها، ونظام 
حكمها. سمو األمير: ألن العالقة حميمة، وصادقة بينكم وبني 
شعبكم، ألن نظام احلكم دميوقراطي، ألن سقف احلرية عال، 
ومنط احلياة التي نشأ عليها املواطن فيه أمن وأمان ورفاهية، 
ألن القيادة تستمع لكل اآلراء باحترام وبصدر رحب، جعلت كل 
مواطـــنـ  أميراـ  ولكن أخذ من اإلمارة حالوتها وحقوقها، وما 
خف من مسؤولياتها، وترك لسموكم واجباتها وأشواكها وثقل 
احلمولة، فاملواطن كالطائر احلر، ال حتكمه البرتوكوالت وال 
الرسميات، بل يحكمه مزاجه، ميشي باألسواق، يطلع احلداق، 
يعتذر عن لقاء مبزاجه (وهذه نعمة أخرى) ألنه ميثل نفسه 

وال تنعكس تصرفاته على احد.
  يا صاحب السمو:إن من فضل اهللا علينا أن جعلنا مسلمني 
وحبانا بنعم كثيرة ال تعد وال حتصى، ولذلك وجب علينا احلمد 
والشكر ما اســـتطعنا إلى ذلك سبيال، واحلمد والشكر. ليس 
كالما يقال، بل للعمل على حفظ النعمة، وعدم اإلسراف فيها، 
واالتعاظ باحملرومني منها، وهم كثر، والنعمة ليست في املال 
فقط فاألمن واألمان واالســـتقرار أهم. يا صاحب السمو: إن ما 
يدور من حولنا وفي الشرق األوسط من وباء سريع االنتشار 
وشديد العدوى ظاهرة الرحمة وباطنه العذاب، نحمد اهللا اننا 
محصنون وأخذنا لقاح املناعة منذ١٩٦٢/١١/١١يوم صدور الدستور، 
ومناعتنا متأصلة بفضـــل من اهللا ثم بوعي املواطنني فاألمن 
واالســـتقرار نعمة ال يعيها إال من يفقدها، فاالستقرار كزجاج 
السيارة إن خدش أو زادت اخلدوش فقد شفافيته وأعاق القائد 

عن الرؤية وسبب ما ال حتمد عقباه.
  يا صاحب الســـمو: حان الوقت أن نتحمل نحن املواطنني 
مسؤولية الواجبات بعد أن أخذنا حقوقنا من الرفاهية والعز 
الـــذي نحن فيه، حان الوقت أن نهتـــف مبلء حناجرنا «اهللا، 
الوطن، األميـــر»، حان الوقت أن نتحمل مســـؤولية احلماية 
واحلفاظ على الكويت وشعبها وأميرها، فتلك أمانة ما بعدها 
أمانة، ولنقف صفا واحدا بأجسادنا نحمي الكويت برا وبحرا 
وجوا، ومننع عنها سموم األوبئة من غزو خبيث لوطني بعد 
أن نصرنا اهللا بفضل منه ثم بحسن نوايا أهل الكويت وطيب 
معدنهم. اللهم لك احلمد حمدا كثيرا مباركا ملء السموات وملء 
األرض وملء ما بينهما وملء ما شـــئت من شيء بعد واحفظ 
نعمتك علينا من الزوال، واحفظ الكويت وشعبها وأميرها من 

كل مكروه بقدرتك يا ذا اجلالل واإلكرام.
 sbe777@hotmail.com  

 سالم إبراهيم صالح السبيعي

 كل الحب والتقدير
   لصاحب السمو 

 لمن يهمه األمر

 سياسة رجل دين واع..!

 د.بدر نادر الخضري

 لمسات

 ها هي تتدحرج بسرعة غريبة، وكأنها تسقط من منحدر 
رهيب، تراها ملتهبة ذات أذرع كاألخطبوط، متد يدها نحو 
املجهول، الطرق متفرعة ولكنها تتجه منطلقة إلى هدفها، 
تعبر احلواجز فتعيد رسم احلدود، تتعدى جدران املساكن 
فتغير مفهوم الساعة والوقت وانتظار املستقبل، متر فوق 
أســـوار املدارس، فتعطل القلم وجتبر املعلم على تغيير 
منهج التاريخ، وصياغته مرة أخرى، وحتى األهازيج التي 
صفقت لقائد توارى حتت عباءة سوداء، وفر في جنح الليل 
إلى قدره، أهيل عليها التراب، فتغيرت األصوات وصارت 

تعد القصائد في ملعب من لهب.
  الرغيف الـــذي كان قضية الفقراء، لم يعد أول الهموم، 
واملنازل واملباني التي كانت آيلة للســـقوط، لم تعد تعني 
شيئا أمام سقوط كرسي حاكم، لذا اختلف معنى الشعور 
للحاجة، وصارت الرؤيا تأخذ منحى آخر للرغبة في العيش 

بأمان، واحترام لذات اإلنسان. 
  كنا نرى في املجهر كيف تتكون الذرة، ولكنها شاءت أن 
تكبر عيانا، وتذهلنا بحجمها وقوتها وترغمنا على تقبلها، 
والنظر إلى اخلريطة اجلغرافية العربية، التي انفصلت عن 
كونها الذي عاشت عليه، وأصبحت في كرة أرضية مستقلة 
تعد العدة لرسم معالم لعالم جديد، فوق الظن وأكثر مما 

يتوقع، وأكبر من التحليالت اإلخبارية.
  هاهـــي تتدحرج إلى مبتغاها، لتبقينا متســـمرين أمام 
شاشة صغيرة، تنقل لنا صور لهذه الشعوب الهائجة على 
وضعها، وأحداث تتغير أســـرع من حترك مؤشر الساعة 
للثانية الواحدة، والقلوب تتألم لهذه املشـــاهد، والعقول 
تتحرك بعجلة لتضع التســـاؤالت عن غد لم يشرق بعد، 
والنتائج تنتظر إشهارها، حينما جتد أن الوقت قد حان.

  حقيقة:
  الزمن حدث يومي، والتاريخ ألم وأمل وقت مســـتقطع 
من هذا الزمن.. والنهاية هي بداية ألمر قدره بني يدي اهللا 
ســـبحانه، حمانا اهللا واملســـلمني من الفنت ومن كل شر، 

آمني.
falcom٦yeb@yahoo.com  

 أنوار عبدالرحمن

 الكرة األرضية العربية

 فالكم طيب


