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 هذا املقال أوجهـــه إلى كل الذين 
الرمق  يتمسكون بالكرســـي حتى 
النـــداءات  األخيـــر، ويتجاهلـــون 
والشكاوى والدعوات بتركه وإفساح 

املكان ملن يستحق.
  إن كنت تعتقد أن هذا الكرســـي 

ملك لك وحـــدك، فاتركه.. ألنه لـــو دام لغيرك ما 
وصل إليك.

  وإن كنت تتمسك به وأنت تعلم أنك جتني من ورائه 
مصالح شخصية، فاتركه قبل أن ينتشر سرك.

  وإن كنت تتمســـك به وأنت تضر به مصــــالح 
العبـــاد، وتدمر البـــالد، فاتركه حتـــى ال يتبخر 

اسمك.
  وإن كنت تتمسك به لتتستر على الفساد، وتدني 
الطالح، وتبعد الصالـــح، فاتركه.. قبل أن يفضح 

أمرك.
  اتركه.. نعم اتركه قبل أن تسقط آخر ورقة من 

سيرة حياتك.
  اتركه.. قبل أن تخسر ذاتك.

  اتركه.. قبل أن يدنو يوم حسابك.
  اتركه.. قبل أن تصيبك دعوة مظلوم.

  اتركـــه.. قبـــل أن تالقـــي احلي 
القيوم.

  اتــركه.. قــبـــل أن يـــتبرأ منك 
القريب، ويتـــركك الصاحب حتت 

صفيح ملغوم.
  اتركه ألن هنــــاك من يعلم انك ال 

تستحق أن يحمل هذا الكرسي اسمك.
  اتركه ألن هناك من يدري أن هذا الكرسي ال يتحمل 

حتى وزرك.
  اتركه ألنه وضع ملن عاهد على أن يصون األمانة، 

وأنت خنتها وشاع أمرك.
  اتركــــه.. قبل أن يأتيك ملك املــــوت، وقتها.. ماذا 

ستقول لربك؟
  اتركه إن كانت لك شجاعة بأن تعترف بالتجاوزات 

واالنتهاكات.
ضـيـعــــت  مـمـــــن  كــنــــت  إن    اتـــركـــه 

األمـــانـــات.
  اتركه.. فحتى الكرســـي يتحطم لـــو زاد الثقل 
عليه، ويتلوث بالعفن لو غيب الضمير وكان أول 

الوفيات.
  Falcom٦yeb@yahoo.com 

 هذه الرسالة أوجهها الى من 
استباح أرواح شعبه وأموالهم 
ومستقبلهم وحريتهم بعد أن 
كثرت ألقابــــه التي احتارت 
فيها البروتوكوالت الدولية 
فزعم انه عميد احلكام العرب 
وملك ملــــوك أفريقيا وإمام 
املسلمني وغيرها كثير، وقد 

احترت في اختيار اللقب املناسب 
له لكي أخاطبه به ولكن بعد كشف الغطاء عن وجهه من 
خالل الثورة الليبية احلالية وما قام به من أفعال مشينة 
من أجل احلفاظ على كرســــي احلكم والتي من أبرزها 

االستعانة مبرتزقة أفارقة تقتل شعبه األعزل.
  فيا قائد ثورة االســــتبداد والسادية والظلم يا من 
تغنى كثيرا بعمر املختــــار وهو ال ميت لعمر املختار 
بشيء سوى معاكسته في دينه وأخالقه ورحمته، لقد 
ثار شعبك ضدك ثورة األحفاد أحفاد عمر املختار ولن 
تصمد أمامهم ســــتخلع رغم أنفك ولكن قبل ذلك علّي 

أن أذكرك بجرائمك املخزية وهي كالتالي:
  أوال: لقــــد قمت في الثمانينيــــات عن طريق أجهزة 
أمنك بتفجير طائرة لوكربي وقتلت من فيها في اجلو 
وعلى األرض قتل األبرياء وقد كانت الدائرة الكهربائية 
في القنبلة املســــتخدمة على ظهر الطائرة تعتمد على 
ضغط الزئبق وهذه احدى األفكار اخلسيسة للجرذان 

التابعة لك.
  فأنكرت اجلرمية وبعد ضغط سياســــي وعسكري 
دولــــي قدمت املقراحي كبش فداء ثم أدخلت الشــــعب 
الليبي في عقــــاب احلصار االقتصادي ملدة حوالي ٢٠ 
عاما دون ذنب سوى ذنبك الذي حملتهم وزره ثم قمت 
بعد ذلك ووافقت على دفع أكبر فدية في التاريخ ألسر 
الضحايــــا وهي ١٠ مليــــارات دوالر و٧٠ مليون دوالر 
لضحايا الطائرة الفرنسية وقد دفعت هذه األموال من 
قوت الشعب الليبي وليس من جيبك يا ثور الثورة.

  ثانيا: فــــي موقف يدل على جبنك قمت بالهرب من 
باب العزيزية خشية املوت من القصف اجلوي األميركي 
وتركــــت ابنتك كي تواجه مصيرها ثم قمت «تتباكى» 
عليها في احملافل الدولية، وتركت مبنى باب العزيزية 

شاهدا على اهانتك «وليس نصرك» في عقر دارك.
  ثالثـــا: في موقف يدل على غـــدرك وخيانتك التي 
جبلت عليها قام ســـفير اململكة العربية الســـعودية 
في أميركا بدور الوسيط الدولي خلروجك من أزمتك 
السياسية مع العالم بعد سقوط شقيقك في األطباع 
«صدام املقبور» وذلك بناء على توجيهات امللك عبداهللا 
بن عبدالعزيز وبعد ان تنفســـت الصعداء كالثعبان 
أرســـلت اثنني من جرذانك الى الســـعودية من أجل 
اغتيال امللك هناك فأحبطت العملية ثم فيما بعد عفا 

عنهم وعنك امللك.
  رابعا: في مشـــهد يدل على ان دماء األجانب أغلى 
وأهـــم من دماء الليبيني قمـــت بالعفو عن املمرضات 
الرومانيات والطبيب الفلسطيني الذين حقنوا أكثر 
من ٤٠٠ طفل ليبي بدم ملوث بڤيروس H١V املســـبب 
ملرض اإليدز وتركـــت دماء األطفال الليبيني في مهب 

الريح فال عزاء لهم.
  كما قمت بتسليح املرتزقة 
األفريقيني لكي يذبحوا أبناء 
شعبك ويغتصبوا نساءهم 
وهذا يدل على عدم انتمائك  
الى ليبيا ألنه لو كانت لديك 
حمية جتاه شــــبعك وحب 
لهم ما دعتك نفسك الى هذه 
الفعلة النكراء جتاه شعبك 

األعزل.
  خامســــا: في بداية ثمانينيــــات القرن املاضي قمت 
بتحمل تكاليف فيلم عمر املختار والتي وصلت الى ٤٥ 
مليون دوالر وهو مبلغ ضخم في تلك الفترة ثم قمت 
بالتشبه بعمر املختار، ولكن شتان بني الثرا والثريا، 
فعمر املختار كان متدينا ولديه حلقات حتفيظ القرآن 
ومن ثم أصبح قائــــدا للمجاهدين ضد اإليطاليني، أما 
أنت يا ثور ليبيا فقد قتلت أطفال ليبيا بدم ملوث ثم 
قتلتهم مــــرة اخرى ببنادق املرتزقة ثم أعلنت الثورة 
على شــــعبك بعدما ضربت الطاولــــة بقبضتك ناهيك 
عن مجزرة سجن أبوســــليم التي راح ضحيتها ١٣٠٠ 
شخص دون محاكمة فأســــلت دموع أقربائهم عليهم 
ولم تقدم ألقربائهم لو على األقل ربع ما قدمته ألســــر 
ضحايا لوكربي، ومنــــذ ١٧ فبراير الى اآلن وصل عدد 
ضحاياك الى اكثر مــــن ٢٠٠٠ قتيل مدني أعزل وبهذا 
الرقم تفوقت على عدد الشهداء في غزة في عام ٢٠٠٩ 
الذين وصلوا الى ١٠٠٠ شهيد بسبب احلملة العسكرية 

اإلسرائيلية على غزة.
  سادســــا: أنت تقول انك إمام املســــلمني لكن الواقع 
ينافي ذلك ألنك قتلت املسلمني، والقتل من الكبائر في 
اإلســــالم أو ألنك لم تقرأ حديث الرسول ژ الذي قال 
فيه «املسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده» و«دم 

املسلم على املسلم حرام».
  ســــابعا: الكل انشق عنك الشــــرق الليبي والغرب، 
الضباط، الســــفراء، ابن عمك قذاف الدم، وحفيد عمر 
املختار، ووزير داخليتك، وغيرهم كثير، لم يبق لك إال 
زيف اإلسالم ابنك واخوانه حتى املمرضة األوكرانية 
تخلت عنك وصديقك رئيس الوزراء اإليطالي سيلفيو 
برلسكوني تخلى عنك لم يبق لك إال حمايتك من النسوة 
وحليمة بولند ومرمي نور والفتيات اإليطاليات الالتي 
دعوتهن لإلســــالم قبل عامني وال أعرف هل اهتدين أم 

ال؟!
  ثامنا: هل تعلم أن زميلك بالثورة ومفاهيمها الرئيس 
اليمني (إلى اآلن) علي عبداهللا صالح قد ســــأله فيما 
مضى أحد الصحافيني قائال: مــــاذا تعرف عن الثورة 
يا ســــيادة الرئيس؟ فرد قائال ودون تردد: الثورة هي 

زوجة الثور.
  واليوم ثار الشعب على ثور الثورة الليبية وهذه 
الثــــورة لن تنتهي إال بخلعك شــــئت أم أبيت وقد قال 
الشعب الليبي قول احلق في وجهك (ارحل) ألنه يريد 
احلياة بكرامة أو املوت بعزة، ومبا انك ولدت في قرية 
جهنم فستذهب مبشيئة اهللا الى عالم جهنم الكبير بعد 

ان تسحل في شوارع طرابلس أنت وأعوانك. 

 أنوار عبدالرحمن

 لذا.. اترك كرسيك!

 فالكم طيب

 مفرح النومس

 رسالة تذكيرية مفتوحة إلى 
القذافي ثور الثورة الليبية

 جوهر الحديث

 أنقل لكم قصة مميزة في مضامينها بعنوان 
«هكذا بدأت قصة احلب»، كتبها الكاتب رامي 
الشـــهري عام ٢٠٠١. وقد حازت هذه القصة 
على جائزة القصة القصيرة على مســـتوى 

جامعات اخلليج العربي.
  تبدأ القصة بعرضها بالشكل التالي: في 
قدمي الزمان، حيث لم يكن على االرض بشر 
بعد، كانت الفضائل والرذائل تطوف العالم 

معا، وتشعر بامللل الشديد.
  ذات يوم وكحل ملشكلة امللل املستعصية، 
اقترح االبداع لعبة أســـماها «االستغماية»، 
احب اجلميع الفكرة، والكل بدأ يصرخ: اريد 

انا ان ابدأ.. اريد انا ان ابدأ.
  اجلنون قال: أنا من سيغمض عينيه ويبدأ 
العد وانتم عليكم مباشرة االختفاء، ثم انه 
اتكأ مبرفقيه على شجرة.. وبدأ: واحد، اثنني، 
ثالثة.. وبدأت الفضائل والرذائل باالختباء.. 
وجدت الرقة مكانا لنفســـها فـــوق القمر.. 
واخفت اخليانة نفســـها فـــي كومة زبالة.. 
وذهب الولع بني الغيوم ومضى الشوق الى 

باطن االرض.
  الكذب قال بصوت عال: ســـأخفي نفسي 

حتت احلجارة ثم توجه لقعر البحيرة.
  واستمر اجلنون: تسعة وسبعون، ثمانون، 
واحد وثمانون خالل ذلك امتت كل الفضائل 
والرذائل تخفيها ما عدا احلب كعادته لم يكن 
صاحب قرار، وبالتالي لم يقرر اين يختفي 
وهذا غير مفاجئ ألحد، فنحن نعلم كم هو 

صعب اخفاء احلب.
  تابع اجلنون: خمســـة وتســـعون، ستة 
وتسعون، سبعة وتسعون، وعندما وصل 
اجلنون في تعداده الى املائة، قفز احلب وسط 

اجمة من الورد واختفى بداخلها.
  فتح اجلنون عينيه وبدأ البحث صائحا: 

انا آت اليكم، انا آت اليكم.
  كان الكسل اول من انكشف ألنه لم يبذل 
اي جهد في اخفاء نفســـه.. ثم ظهرت الرقة 

املختفية في القمر.
  وبعدهـــا خرج الكذب من قـــاع البحيرة 
مقطوع النفس.. وأشار اجلنون على الشوق 

ان يرجع من باطن االرض.
  اجلنون وجدهم جميعا واحدا بعد اآلخر، 
ما عدا احلـــب كاد يصاب باالحباط واليأس 
في بحثه عـــن احلب واقترب احلســـد من 

اجلنون!
  حـــني اقترب منه احلســـد همس في اذن 
اجلنـــون.. قال: احلب مختف بني شـــجيرة 
الورد، التقط اجلنون شوكة خشبية اشبه 
بالرمح وبدأ في طعن شجيرة الورد بشكل 
طائش ولم يتوقف اال عندما سمع صوت بكاء 
ميزق القلوب ظهر احلب من حتت شجيرة 
الورد وهو يحجب عينيه بيديه والدم يقطر 
من بني اصابعه صاح اجلنون نادما: يا إلهي 
ماذا فعلت بك؟ لقد افقدتك بصرك، ماذا افعل 
كي اصلـــح غلطتي بعد ان افقدتك البصر؟! 
اجابه احلب: لن تســـتطيع اعادة النظر لي، 
لكن مازال هناك ما تســـتطيع فعله ألجلي 
«كن دليلي»، وهذا ما حصل ومنذ ذلك اليوم 

ميضي «احلب االعمى يقوده اجلنون».
  فاكهة الكالم: يقول املثل االجنليزي: «ذو 

احلمل الثقيل قصير اخلطى».
  aliku١٠٠٠@yahoo.com 

 ليــــس معقوال أن بلــــد مثل بالدنا الدســــتورية التي حتترم 
حقوق اإلنسان وتنفق الكثير دون منة على أعمال البر واخلير 
واملساعدات للدولة الشقيقة والصديقة أن تشهد ظاهرة خطيرة 
وهي انتشــــار أطفال في الشوارع وعند إشــــارات املرور لبيع 
أشــــياء صغيرة مثل زينة السيارات وهي ظاهرة تسول ولكن 
حتت اســــم بائع متجول، وكثير من هؤالء األطفال يرفض اخذ 
صدقة أو بقشيش ويكتفي بسعر السلعة التي يبيها وهذا أيضا 
مؤشر على انهم ليسوا «حرامية» وإمنا هم محرومون وعندهم 
كرامة وال يوجد لهم فرصة للعيش إال بالوقوف بالشوارع وعند 

إشارات املرور.
  «هذا غير معقول ودليل صارخ على فشل السياسات احلكومية 
الهادفة إلى حل مشكلة البدون وأكثر من ذلك ان املشكلة لم تعد 
محصورة في اجليل األول للبدون بل امتدت إلى جيل جديد هو 
اجليل الثالث من احملرومني الذين يعانون من فشــــل احلكومة 

وعجز مجلس األمة».
  وهذه ظاهرة لن متر مرور الكرام وستكون لها تداعيات كبيرة 
وآمل أال تكون ســــلبية بدرجة كبيرة وآمل أن أكون مخطئا في  

توقعاتي.
  ولكن كل شيء يشير إلى صدق توقعاتي املتواضعة وسبق 
أن حذرنــــا مــــن املماطلة في هذا امللف مرة تلــــو األخرى ولكن 
السياسة احلالية للحكومة هي املماطلة والطناش وترك األمور 
للمصادفة، والبركــــة، أو احلكومة اجلديدة باعتبار أننا نعاني 
من عدم اســــتقرار احلكومات وهنا البد أن نكون على وضوح 
تام وهو اننا ال نتكلم عن التجنيس وإمنا عن حقوق إنســــانية 
حتارب الفقر واجلوع والبرد واملرض وتأمني الســــكن وحقوق 

البيع والشراء والزواج والوفاة بشهادة رسمية.
  نعم حقوق إنسانية يستمتع بها الوافد ويحرم منها البدون، 
األمر الذي دفع بهم للمخاطرة بأرواح أوالدهم الواقفني عند إشارات 
املرور لبيع أدوات الزينة أو املنتشــــرين في الشوارع يبيعون 
اخلضار والفواكه والتمور بحثا عن لقمة العيش والستر دون 

اللجوء للسرقة التي انتشرت بشدة مؤخرا وفقا لإلحصاءات.
  نريد حال حاســــما وسريعا يؤمن احلقوق اإلنسانية ويعود 
باألطفال للمدارس بدال من الشــــوارع ويجــــب انصافهم بقرار 
شجاع للمستحقني منهم وهذا أفضل من سياسة املورفني التي 
ال يشير بها إال عشاق املجازفة بشأن الدولة واستقرارها، ونريد 
فصل موضوع التجنيس عن احلقوق اإلنســــانية والتعامل مع 
األخيرة بنفس معيار جندة األشــــقاء واألصدقاء الذي متارسه 
الدولة بني احلــــني واآلخر وال نريد مماطلــــة أكثر فقد وصلت 

السكني إلى العظم. 

 مبناسبة مرور ٥٠ عاما على االستقالل و٢٠ عاما على التحرير 
و٥ سنوات على تولي صاحب السمو األمير الشيخ صباح االحمد 
مقاليد احلكم، ازف التهنئة اخلالصة والتبريكات بهذه املناسبات 
املجيدة الى صاحب السمو االمير وسمو ولي العهد االمني الشيخ 
نواف االحمد وإلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 
والنائب األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر 
املبارك واحلكومة الرشيدة والشعب الكويتي الكرمي املعطاء الوفي 
لوطنـــه وأميره واملقيمني على هذه االرض الطيبة. وحرصا مني 
على مصلحة الكويت واحلفـــاظ على أمنها اود ان انبه احلكومة 
واإلخوة اعضاء مجلس األمة بخطورة اي تسريب ملفاعل بوشهر 

النووي.
  ما السر حول سبب اخلطوة االيرانية غير املعهودة بأن اعلنت 
انها ستقوم بتفريغ الوقود من مفاعل بوشهر النووي الذي شيدته 
روســـيا وذلك بعد شـــهر من حتذير احلكومة والعلماء الروس 
إليران بأن هناك هجوما من فيرس يدعى ستاكسنت للكمبيوترات 
اإليرانيـــة الصنع من املمكن ان يؤدي الى وقوع كارثة على غرار 
كارثة تشرنوبيل، فهل التقرير الســـري للوكالة الدولية للطاقة 
الذرية هو الســـبب في هذه اخلطوة االيرانية غير املعهودة بعد 
اربعة اشهر فقط من بدء حتميل الوقود في أولى احملطات النووية 
االيرانية؟ وهل تصريح املبعـــوث االيراني لدى الوكالة الدولية 
علي اصغر سلطانية لوكاالت اخبارية دولية بان روسيا اقترحت 
تفريغ مجموعات الوقود على طريقتها ألنها مسؤولة عن استكمال 

املفاعل حسب علمه.
  أليس هناك ما يدل على خطورة مفاعل بوشهر وغيره، واذا ما 
حدث فيه تسرب او خلل سنعاني نحن في الكويت ودول اخلليج 
من أضرار وكوارث بيئية وإنسانية كما حدث في تسريب مفاعل 
تشـــرنوبيل هل هناك تعاون حقيقي بني ايران والوكالة الدولية 
للطاقة واطالعها على جميع املعلومات املتخذة لســـالمة اإلنشاء 

وعمل هذا املفاعل.
  ان إنشـــاء مفاعالت نووية سلمية حق لكل دولة ولكن حسب 
توفير مقومات الســـالمة الدولية ومراقبـــة الوكالة الدولية لهذه 
املنشآت والتعامل بحذر وصدق بني اجلانبني حتى ال تقع كوارث 

ال يحمد عقباها.
  هل تقوم اجلهات املسؤولة عن البيئة في الكويت مبهامها فحسب 
علمي فإن مركز الكوارث البيئية لدول مجلس التعاون مقره الكويت 
ام ان هذا املركز يعني اعضاؤه للتشريف واملباهاة وليس التكليف 
وحلل مثـــل هذه الكوارث التي قد حتصل ال ســـمح اهللا وكيفية 
التجهيز واالستعداد لها؟ وهل قامت مبناقشة االخطار الناجمة عن 
اي تســـرب او خلل في هذه املفاعالت مع الوزراء واملسؤولني عن 
البيئة في دول مجلس التعاون ومخاطبة  الوكالة الدولية للطاقة 

النووية او املسؤولني في ايران او حتى مناقشته معهم؟
  وأخيرا يدرك املســـؤولون خطورة التسرب النووي ومشاكله 
البيئية الطويلـــة األمد والتي متتد ألجيال قادمة «إذا فات الفوت 

ما ينفع الصوت»؟
  همسة ملن يهمه األمر 
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