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dr.f.alshaiji@hotmail.com
د. فاطمة الشايجي

حرية التفكير
حرية التفكير أحد احلقوق 

التي نص عليها اإلعالن 
العاملي حلقوق اإلنسان، 
ولكن البد لنا من معرفة 

ماذا تعني حرية التفكير؟.
 وكبداية تعتبر هذه 

احلرية هي األساس الذي 
يحدد باقي احلريات 

كحرية التعبير والرأي 
والديانة والضمير.. الخ.

وتعتبر حرية التفكير 
من احلريات املبطنة 

التي حتتاج إلى طريقة 
للتعبير عنها، وطبيعة 

التفكير نفسه هي التي 
حتدد طريقة التعبير، 

فالتفكير عملية حتدث 
في الذهن ال يراها أحد إال 
بعد محاولة التعبير عنها 

بطريقة جتعل منها واقعا. 
وغالبا ما يتكون الفكر أو 

األفكار من الرغبات أو 
من املثيرات، وباستخدام 

العمليات العقلية في 
الذهن كاإلدراك والوعي 
واملالحظة واالستنتاج 

تخرج الفكرة من الذهن 
إلى الواقع. نقف عند 

مفهوم الرغبات واملثيرات، 
فقد يرغب إنسان في 
أن يطور من مستواه 

املعيشي لذلك يبحث عن 
املعلومات التي تساعده 

على رفع مستواه املعيشي 
كما أنه سينظر للمعطيات 

املتاحة له التي ستعزز 
من مطالبه. أما مفهوم 

املثيرات فنحن غالبا نفكر 
في أمور أثارت مسلمات 

لدينا ونحاول إثبات 
صحة مسلماتنا، ومبا أن 
هناك اختالفا طبيعيا بني 
البشر إذن، فإن اجتاهات 
وأغراض وأمناط التفكير 
أيضا مختلفة، لذلك يحق 

لكل إنسان أن يحدد 
اجتاهه الفكري وغرضه 
من التفكير والنمط الذي 

سيمارس فيه اجتاهه الذي 
اختاره.

حرية التفكير تلزم 
اإلنسان وترسم له حرية 

التعبير. فلنقل مثال: اختار 
فرد الفكر الليبرالي، في 

هذه احلالة يجب عليه 
بعد أن يستوعب ويفهم 

طبيعة الفكر الذي اختاره 
أن يوظف فكره ليحقق 

أغراضه والتي تتمثل في 
التخطيط السليم حلل 

املشكالت واتخاذ القرار 
واحلكم على األشياء. وال 

ننسى أن تطبيق الفكر 
على أرض الواقع ينتج 
عنه اإلحساس بالبهجة 

واالستمتاع ويفتح مجاال 
للتخيل لوضع خطط 
مستقبلية لتفادي أي 

أخطاء أو مشكالت قد 
تظهر نتيجة لعدم توافق 

قراراته مع املتغيرات التي 
قد حتدث. ولكن توظيف 

اجتاه الفكر يحتاج إلى 
منط من التفكير أو ما 

نطلق عليه شكل التفكير، 
هل هو بديهي أم نقدي 
أم علمي أم عاطفي أم 

رياضي أم إبداعي؟ ولكل 
منط من التفكير قوانني 
وقيود يلتزم بها الفرد 
حتى يستطيع أن يبقى 
ضمن املنظومة الفكرية 

التي من خاللها يتيح 
لآلخر أن يستوعب فكره 

ويتفاعل معه. إلى اآلن 
ال توجد قيود على حرية 
التفكير فلكل فرد احلق 
في اختيار االجتاه الذي 

يريده. كما أن له احلق في 
اختيار الدين الذي يجده 
مناسبا له، لذا سنتعرض 

في املقال القادم حلرية 
الديانة.

baderal3loosh1@gmail.com - twiter:baderal3lo 

يسألون عن

بدر العلوش
احلراك السياسي لإلخوان 

املسلمني بعد موجة الربيع العربي 
ووصولهم لسدة احلكم في بعض 

هذه البلدان جعلهم مادة دسمة 
لإلعالم وتسليط الضوء عليهم من 

قبل بعض الدول التي لم يصلها 
ذلك الربيع، تارة بردود أفعال 

تظهر اخلوف من اإلخوان، وتارة 
أخرى باعتبارهم من األعداء، بعد 
أن عاشوا سنوات طوال في خانة 

األصدقاء، ومن هذه التهم التي 

تكال عليهم: »عمالء، خونة، طالب 
سلطة، انتهازيون، خاليا نائمة، 

مصدرو ثورات.. وغيرها«.
والسؤال كيف حتول هذا الود بني 

احلكومات واإلخوان إلى عداء؟
واألدهى من ذلك أن بعض الشعوب 

حتفزت ضد اإلخوان، وصارت 
توجه إليهم التهم حتى وإن كانت 

أغلب هذه التهم ال تستند إلى دليل 
واضح؟ 

املشكلة أن بعض الدول صارت 

تنجرف وراء كل ما هو جديد دون 
النظر في املخاطر وحساب األمن 

واالستقرار السياسي واالجتماعي.
٭ أيها السادة الكرام.. في عالم 

السياسة كل شيء جائز »تهم 
من غير دليل« وعلى الشعوب أن 

تبحث عن الدليل وال تسير مع 
املوجة.

اإلخوان والغول 
واخلل الوفي

املجهر

فهد منصور الحجي
هل يصدق أحد أن بلدا ما في هذا 
العالم يبلغ عدد الوافدين فيه ثالثة 

أضعاف عدد سكانه؟
هذه حقيقة الوضع في الكويت، 
وهذا يعني أن الوافدين يزيدون 

باستمرار، ويهددون الوضع األمني 
واالقتصادي باالنفجار في كل حلظة، 

ويشكلون أعباء كبيرة على البالد 
من حيث اخلدمات والسكن والعالج 

والتربية وغيرها من األمور، ومع 
ذلك فال توجد خطة ملواجهة هذه 

الظاهرة املزعجة، وال أحد يتحدث عن 
توجه حكومي أو نيابي ملناقشة هذا 

الوضع والبحث عن حلول تنقذ البالد 
مما يتهددها من أخطار.

 في اآلونة األخيرة سمعنا تهديدات 

من وزارتي الشؤون والداخلية 
بترحيل العمالة املخالفة، وبدأت فعال 

حمالت تفتيشية جادة وحازمة في 
مختلف مناطق الكويت، ومت ترحيل 

آالف املخالفني، لكن لم نسمع عن 
إحالة شركة كبرى إلى التحقيق بتهمة 

استيراد عمالة هامشية ال أهمية لها 
وال فائدة منها سوى مكاسب مادية 
ألصحاب تلك الشركات، ولم نسمع 

أن »هامورا« أو متنفذا أحيل إلى 
القضاء بسبب متاجرته باإلقامات، 

رغم أن العمالة التي استوردوها متأل 
الشوارع والطرقات، وتشوه وجه 

الكويت.
أما املتشائمون فإنهم يؤكدون أن هذه 
احلمالت مجرد أمطار صيفية سوف 

تتوقف بعد مدة قصيرة، ليعود جتار 
اإلقامات إلى مزاولة هوايتهم الوحيدة 

وهي كسب املاليني من خالل هذه 
اآلالف املؤلفة من العمالة التي ال 

حول لها وال قوة، وأن احلكومة لن 
تتخذ أي خطوة إلعادة التوازن إلى 
التركيبة السكانية، رغم التحذيرات 

التي يطلقها علماء االجتماع وخبراء 
األمن واالقتصاد من تنامي أعداد 

الوافدين على حساب املواطنني، فهذه 
الظاهرة غير صحية وغير الئقة 

وغير مقبولة، ولن ينفع الندم بعد 
أن يقع احملظور ويدفع الوطن ثمن 

هذا االختالل في التركيبة السكانية، 
فلنتخذ خطوات عملية وجادة قبل 

فوات األوان.

متى تنعدل 
التركيبة 
السكانية؟

فوق احلزام

رمبا يدخل يوم األحد القادم 6/16 التاريخ الكويتي 
من أوسع أبوابه، إذا حكمت احملكمة الدستورية في 

الطعون الدستورية املدرجة أمامها، وبالشك سيكون 
ألحكامها الدستورية والنهائية تأثير كبير علي احلياة 

الدميوقراطية الكويتية.
ينتظر أغلب املراقبني السياسيني بفارغ الصبر، 

الفصل في الطعن الدستوري على مرسوم الضرورة 
اخلاص بالصوت االنتخابي الواحد، ويغفلون عن 

الطعن الدستوري اآلخر والذي أعتبره - الطعن األكثر 
أهمية بتاريخ الكويت، وهو الطعن في مرسوم حل 

مجلس أمة 2009، والذي تقدم به نواب سابقون، 
حيث اكدوا في طعنهم الدستوري أن احلكومة وبعد 

تشكيلها لم تتمكن من احلضور إلى مجلس األمة ولم 
تؤدي اليمني الدستورية أمام نوابه، وبذلك لم تستكمل 
شروط عملها الدستوري وال يحق لها أن ترفع كتاب 

عدم التعاون والذي على أثره مت حل مجلس أمة 2009.
مبا أن احملكمة الدستورية لم يسبق لها أن تعرضت 

ملثل هذا الطعن الدستوري الفريد من نوعه، تصوروا 
معي - لو حكمت احملكمة الدستورية بإلغاء هذا 

املرسوم لهذه األسباب بالتحديد، وهو عدم أداء اليمني 
الدستورية للحكومة اجلديدة أمام البرملان - سيترتب 

عليه إمكانية أن ترفض األغلبية البرملانية وألول 
مرة في التاريخ السياسي تعيني رئيس حكومة أو 

حكومة جديدة قبل أن تباشر عملها، وسيكون هذا 
اإلجراء )االمتناع عن حضور جلسات مجلس األمة من 

األغلبية البرملانية( مبنزلة عدم إعطاء الثقة للحكومة 
عند تشكيلها

ومن شأن مثل هذا احلكم الدستوري أن يعد مدخال 
لفرض احلكومة البرملانية والتي سعى احلراك 

السياسي مؤخرا باملطالبة بها، والتي كنا نعتقد باننا 
بحاجة لتعديالت دستورية للوصول إليها.

أما احلكم الدستوري الثاني والذي يتعلق مبرسوم 
الضرورة واخلاص بالقانون االنتخابي ذي الصوت 

الواحد، فال اعتقد انه سيبتعد عن الرأي السابق 
للمحكمة الدستورية عندما نظرت بقانون الدوائر 
اخلمس وحصنته قائلة إن قانون االنتخاب خاص 
باملشرع وحده دون سواه، واملشرع في الدستور 
الكويتي هو »صاحب السمو ومجلس األمة معا« 

إال في حاالت خاصة كما في املادة 71 من الدستور 
الكويتي حيث يكون لسمو األمير منفردا حق 

التشريع مبراسيم ضرورة عند غياب مجلس األمة.
لذلك سيكون هذا احلكم الدستوري مبنزلة التفسير 

ملبدأ الضرورة وحدود تطبيقاته.
ختاما - رمبا حتدث أحكام احملكمة الدستورية تطورا 

سياسيا كبيرا لم يكن بحسبان أحد.
ففي كل مجتمع دميوقراطي وحي - ينشأ عند 

ممارسة الصالحيات بني السلطة التشريعية 
والتنفيذية بعض االختالف وخصوصا عندما تظهر 

بعض األمور املستجدة والتي يجب أن حتسمها 
السلطة القضائية، فإما أن تذهب مع التوسع في 
االجتاه البرملاني وتقيد الصالحيات الرئاسية أو 

العكس.

يعتبر السكايالين وترجمتها باإلجنليزية خط السماء 
)اجليتي( من أعرق السيارات اليابانية وأكثرها شعبية.

 skyline The Prince 1955 ظهر سكايالين أول مرة سنة
Motor Co. التي تأسست سنة 1952 وسميت بهذا االسم 

تكرميا ألمير اليابان في ذلك الوقت.
وفي عام 1954 اندمجت شركة األمير مع شركة فوجي 
الصناعية وفي عام 1966 اندمجت الشركة مع نيسان 

فمنذ عام 1967 بيعت سيارات سكايالين باسم نيسان، 
ومنذ ذلك احلني أصبحت هذه السيارة األكثر شعبية 

منذ ستينيات القرن املاضي في الكويت، إلى وقتنا 
احلالي لدرجة أنه وصل موديل 77 منها إلى 13 ألفا 

وفوق.
حدثني والد أحد الشباب مالك هذه السيارة عن 

محاولته املستمرة في اقناع ابنه عن العدول وترك هذه 
السيارة التي يخشى يوما أن تكون سببا في فقدان 

فلذة كبده، ناهيك عن التكاليف املكلفة املستمرة لعملية 
اإلصالح والصيانة لهذه )السكراب(، حتى ظهور احلملة 

احلازمة بقيادة اللواء عبدالفتاح العلي الذي أصبح 
مثاال جميال وقدوة صاحلة يحتذى في تطبيق القانون 

بحزم دون تراخ، وقد ذكر لي أنه رجل صبور وذو 
حلم ومنها حادثة عند بداية عمله في تضييق احلصار 
على املستهترين حصلت معه مشادات كالمية من قبل 
الشباب وصل إلى التلفظ عليه بكلمات نابية، فما كان 
منه غير االبتسام لهم وأكمل عمله بكل ثقة واجتهاد.

بالتالي ما جنى عبدالفتاح العلي من هذا املجهود سوى 
الثناء من قبل جميع شرائح املجتمع مبا فيهم أهالي 

الشباب الذين طبق عليهم القانون وسحبت سياراتهم.
نحن في الكويت ليست لدينا مشكلة في التشريع كما 

هي املشكلة في تطبيق ذلك التشريع على شكل قوانني 
محبوسة األدراج بصرامة، ولعل وعسى يأتي ذلك اليوم 
الذي يكون كل وزير ومسؤول حازما، كما نتمنى تفعيل 

القوانني دون هوادة ودون مجاملة على حساب الوطن 
بالشكل املطلوب كما فعل اللواء العلي.

ووفق اهلل كل املخلصني في وطني.

almutairiadel@hotmail.com

ohoh6666@hotmail.com

عادل المطيري

مرحل األسود

احملكمة الدستورية 
واحلكومة املنتخبة

عبدالفتاح واجليتي

صدى األحداث

مجرد رؤية

علي حمد العماني
حل بنا مساء األربعاء 2013/5/29 ولكن 

ليس كسائر األمسيات فقد بدأ مساء 
ثقيال فقاسيا ثم حزينا مؤملا.

حيث انتقلت الى رحمة اهلل في ذلك 
املساء اخلالة شيخة نصف جاسم 

العماني، حفيدة النوخذة جاسم محمد 
العماني )رحمه اهلل( أحد نواخذة 

الغوص املشهورين الذي كان حكام 
الكويت آنذاك كما ينقل الشيخ عبداهلل 

اجلابر الصباح )رحمه اهلل( يصفونه 
بسبع البحر.

وهو أحد مؤسسي نقعة عائلة العماني 
باحلي الشرقي بني نقعتي عائلة 

»املناعي« الكرمية ونقعة عائلة »أبو 
نيان« الكرمية، وأنا هنا لست بصدد 

ذكر تاريخ النوخذة جاسم محمد 
العماني )رحمه اهلل(، »فأبو مرزوق« 

املؤرخ األستاذ سيف مرزوق الشمالن، 
اهلل يعطيه الصحة والعافية ويطيل 
بعمره، لم يقصر في ذكر ذلك في 

مؤلفاته املتعلقة بتاريخ الغوص عن 
اللؤلؤ وكذلك فعل د.يعقوب يوسف 

احلجي وغيرهما جزاهم اهلل خيرا فقد 
حفظوا جزءا مهما من تاريخ الكويت.
أعود ملوضوع اخلالة الطيبة شيخة 
نصف جاسم العماني )رحمها اهلل( 

التي ال يختلف على طيبتها اثنان، فقد 
كانت الوالدة احلانية للجميع سواء 

من األهل واملعارف او اصدقاء أبنائها 

او صديقات بناتها وحتى أصدقاء 
وصديقات األحفاد، فقد كانت )رحمها 

اهلل( جتمع الكبير والصغير والداني 
والقاصي باملناسبات وغير املناسبات، 
وقد كانت )رحمها اهلل( حتب الكويت 

حتى النخاع ودائما عندما يذكر السفر 
والسياحة تقول: ديرتنا حلوة وأمان 

وزينة في حرها وغبارها وجوها 
وجميع ظروفها.

كانت )رحمها اهلل( كرمية النفس كما 
اليد وصاحبة همة عالية فقد كانت 

تقوم على ضيافة عشرات األشخاص 
خاصة في املناسبات الكبيرة وكذلك 

في طلعات البر )الكشتات(.
كانت )رحمها اهلل( من الذين أحبهم 

اهلل فأوقع محبتها ومعزتها في 
قلوب ونفوس عباده فكانت الطيبة 
وخفة روح حديثها وطريقة سردها 
لها الوقع الطيب على النفس والقلب 

وكان حديثها ال ميل ويخرج املرء من 
مجلسها بعبرة )ومن يؤت احلكمة فقد 

أوتي خيرا كثيرا(.
وال أريد أن أطيل فمهما كتبت فلن 

أوفيها ذرة من حقها ولكن باختصار 
فقد كانت ونساء جيلها )يرحمهن 
اهلل( في الضيافة أحسن من أشهر 

جتهيزات غذائية وأفخر الفنادق وفي 
اخلياطة واحلياكة أفضل من اتيليه 
وكن يلبني احتياجات أهلهن بإتقان 

ومهنية عالية من دون كلل او ملل.
وأمتنى على بنات هذا اجليل )أصلحهن 

اهلل( أن يستخلصن العبرة ويتخذن 
منهن قدوة فاحلياة االجتماعية 

ليست أجهزة ذكية وتنافسا باملاركات 
واملالبس والشنط والسيارات 

والتسابق الى الكافيهات وترك األمور 
االجتماعية.

ويحضرني قول الشاعر الكبير 
املتنبي:

لو أن النس��اء كم��ن عرفناها
لفضلت النس��اء عل��ى الرجال

فما التأنيث السم الشمس عيب
لله��الل التذكي��ر فخ��ر  وال 
لقد فقدنا امرأة ال أعتقد أن هناك من 

سيمأل الفراغ الذي تركته.
ولكن عزاءنا أنها انتقلت الى دار احلق 

)في مقعد صدق عند مليك مقتدر(.
اللهم أسكنها فردوسك األعلى 

مع النبيني والصديقني والشهداء 
والصاحلني وحسن أولئك رفيقا، 

فجزاها اهلل كل خير على ما قدمته 
وجعله في ميزان حسناتها.

وأمتنى أن أكون قد وفقت في ذكر 
بعض مناقبها الطيبة وأوفيتها ذرة مما 

قدمت.
ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا 

من أمرنا رشدا.
وإنا هلل وإنا إليه راجعون

امرأة ال تعوّض

رثاء

dali-alkhumsan@hotmail.com -  twitter@bnder22
دالي محمد الخمسان

التحلي باألخالق الفاضلة واحلسنة 
مطلب ديني ودنيوي، فالدين اإلسالمي 

احلنيف يحث على حسن اخللق 
وقد خص اهلل سبحانه وتعالي نبينا 
الصادق األمني ژ حني وصفه قائال 

في محكم كتابه )وإنك لعلى خلق 
عظيم(القلم 4.

فاألخالق احلسنة من صفات األنبياء 
واملرسلني والصاحلني وفيها يسمو 
اإلنسان ويرفع مقاما وقدرا فيكون 

محبوبا ودودا ويسعد في الدنيا 
واآلخرة.

وقد حث النبي ژ على حسن اخللق، 
والتمسك به، فقال ژ:» أكثر ما يدخل 
الناس اجلنة، تقوى اهلل وحسن اخللق« 

رواه الترمذي واحلاكم، وقال ابن القيم 
»جمع النبي ژ بني التقوى وحسن 
اخللق ألن تقوى اهلل بينه وبني خلقه 

فتقوى اهلل توجب له محبة اهلل وحسن 
اخللق يدعو الناس إلى محبته«.

إن مكارم األخالق دليل على التربية 
الصاحلة وهي تكتسب منذ الصغر 

بالتوجيه والنصح واملتابعة واحملاسبة، 
فعلى الوالدين مراعاة ذلك في تربية 
أبنائهم وتعويدهم علي حسن اخللق 

املتمثل في الصدق واحلياء وكف 
األذى عن الناس وبذل املعروف والقول 

الطيب واملعاملة احلسنة والبعد عن 
الغضب والقول الفاحش وعدم التكبر 

وظلم الناس وهذه من أشد صفات 

سوء اخللق التي تغضب رب العاملني 
وهو سبحانه حرمها على نفسه وال 

يرضاها لعباده أبدا.
حسن اخللق من صفات الكرام وبها 

تستوجب احملبة وحسن املعشر.
يجب تعويد النفس واملجاهدة فيها 
وترويضها على محاسن األخالق 

والصبر على البالء والعناء واكتساب 
الصفات احلميدة التي توجب احملبة 

والتقدير واالحترام. 
اللهم اهدنا ألحسن األخالق واألعمال 

ال يهدي ألحسنها إال أنت، واصرف 
عنا سيئها ال يصرف عنا سيئها إال 
أنت، وندعوك مخلصني أن حتسن 

أخالقنا كما أحسنت خَلقنا.

فقوم النفس 
باألخالق تستقم

انتظارات


