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كانت هنــاك مباراة في كرة الطائرة 
مختلطة بني النســاء والرجال، وقد مت 
إلغاء هذه املباراة، وهذا ليس دليال على 
تقييد احلريات فــي الكويت، بل حفظ 
لعادات وأعراف هذا البلد وحفظ للشريعة 
اإلسالمية الســمحة التي تربينا عليها، 
فاملرأة في الكويت متارس كامل حريتها 
سواء في األنشطة أو الوظائف أو الدراسة 
والتواجد في كل القطاعات وهي بكامل 
احترامها، فاحلرية ال تعني إلغاء شخصيتنا 
وديننا وعاداتنــا، على العكس فمنتهى 
احلرية أن متارس حريتك بوعي وحتافظ 
على الدين والعرف ال بالتحدي والسفور 
وتقليد الغير، حتى يقال عنا إننا «كول» 
ونفهم في احلرية، فما يصح في أعراف 
وأديان غيرنا ال يصــح عندنا، وتبقى 
حريتنا ضمن نطاق شــرعنا وأعرافنا، 
بعدين احلرية ما تصير غير باالختالط 
والسفور نشوف جوانبها الثانية ونطبقها.

تزينت الكويت بردائها الوطني واكتست مالمحها بألوان 
رايتها الشامخة واستعدت سماؤها لالحتفاالت وتهيأ الشعب 
الكويتي رجاال ونساء، شــيوخا وشبابا وأطفاال لذكرى 
العزة والكرامة واحلرية واالستقالل، ذكرى ينتفض فيها 
اجلسد ويخفق القلب فرحا وسرورا وشكرا هللا جل وعال 

على نعمه التي ال تعد وال حتصى.
حتتفل الكويت بذكرى االستقالل في الـ ٢٥ من شهر 
فبرايــر كل عام منذ عام ١٩٦٥ وهو اليوم املوافق لذكرى 
جلوس سمو األمير الراحل الشيخ عبداهللا السالم، رحمه 
اهللا، على العرش (٢٥ فبراير ١٩٥٠) بدال من يوم الـ ١٩ من 
شهر يونيو والذي شهد استقالل الكويت من اململكة املتحدة 
عام ١٩٦١، وذلك تقديرا لسمو الشيخ الوالد عبداهللا السالم 
جلهوده في معركة استقالل الكويت وهو املؤسس للكويت 
الدستورية الدميوقراطية احلديثة، وحتتفل الكويت أيضا 
بذكرى التحرير في الـ ٢٦ من شهر فبراير كل عام وهي 

ذكرى التحرر من العدوان العراقي الغاشم.
ولكن هل االحتفال وتزيني الشوارع واملنازل والسيارات 
بأعالم الكويت وإطالق األلعاب النارية هو كل ما ينتظره 
منا هــذا الوطن العزيز على قلوبنــا؟!.. هل فقهنا معنى 
االســتقالل والتحرير جيدا أم ما زلنا نحتفل ثم نحتفل 

وال شيء سوى االحتفال؟!
احلقيقة يا سادة أننا علينا أن نعي جيدا أن االستقالل 
احلقيقي هو اســتقالل الوطن من أعباء الفساد واملصالح 
الفردية والنزعة القبليــة، والتحرير احلقيقي هو حترير 
الوطن من عدوان الفكر الرجعي وحترير الكلمة من قيود 
االستبداد بالرأي، االستقالل واحلرية احلقيقية عندما نرى 
الكويت تعود لسابق مجدها رائدة يفتخر بها ليس الكويتيون 
فحسب ولكن كل شعوب منطقة اخلليج، نحن نفتقد كويت 
الستينيات والسبعينيات والثمانينيات عندما كانت الكويت 
جوهرة التاج اخلليجي، وأيقونة احلرية واإلبداع والتنوير.
رغم أن األجواء عامة مشبعة بالنزاعات السياسية التي 
أثرت علينا اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا، إال أنني ما زلت 
أستنشق عبق املجد واملاضي العريق في جنبات هذا الوطن 
العظيم، وما زلت أرجو أن تعود الكويت ملجدها بثوب جديد 
مواكب للتطور الذي تشهده منطقة اخلليج عامة في كافة 
املجاالت، ولن تعود الكويت إال باستقالل القرار وحترير 
الكلمة وشجاعة الرأي واجلدية في العمل، فلنحتفل ونفرح 
ونبتهج، ولكن لن يكون للفرحة والبهجة مذاق إال بإنكار 
الذات وتقدمي مصلحة الوطن العليا على مصاحلنا الفردية 

الضيقة.
كل االحترام والتقدير لكل مواطن يعمل من أجل رفعة 
هذا الوطن، وكل االحترام والتقدير لكل وافد من ضيوفنا 
الكرام يشاركنا أفراحنا ويساهم في مسيرة هذا الوطن، 
كل االحترام وكل التقدير لكل إنسان مكافح على أرض هذا 
الوطــن يعلم جيدا قيمة العمل واجلدية، وأن العمل اجلاد 
والشــرف والضمير وااللتزام بالقانون السبيل الوحيد 

للتقدم والنجاح.
كل عام وأنتم جميعا بخير وأمن وسالم، وأخص بالتهنئة 
صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد، حفظه اهللا ورعاه، 
وسمو ولي عهده األمني الشيخ مشعل األحمد، حفظه اهللا 
ورعاه، وندعو اهللا سبحانه وتعالى لهما التوفيق والسداد.

عاشــت الكويت حرة مستقلة إلى أن يرث اهللا األرض 
ومن عليها.

لدينا جدلية في تفسير مفهوم احلرية 
في الكويت، فاإلسالمي يرى احلرية وفق 
ما حدده الشرع وما حددته اآلداب العامة 
والقيم واألخالقيــات، والليبرالي يراها 
بشــكل مغاير متاما فاإلنسان عنده حر 
فيما يفعله ويقتنع به، بل ويتوسع بعض 
الليبراليني إلى املطالبة باحلرية حتى لو 
تصادمت مع آراء وأفــكار ودين وقيم 
املجتمع، املهم أن أعمل ما أريد حتى األعمال 
والتصرفات املخالفة للقانون والدستور 
حرية - إذا خالفت قناعته - وإذا تصادم 
الدين والعرف والعــادات والتقاليد مع 
قناعاته اتهم املجتمع بالظالمية واجلهل 

والتخلف والرجعية.
صراع مفهوم احلريات بني اإلسالميني 
والليبراليني قدمي، لكنه جتدد بدايات شهر 
فبراير بقصة «مخيم اليوغا» الذي اعترض 
عليه النائب حمدان العازمي ألن النشاط 
غير مرخص، تصريــح النائب العازمي 
واجهه حترك من وزارة الداخلية ومت وقف 
النشاط لعدم وجود تراخيص، وبدورها 
الفاضلة إميان احلسينان  قامت السيدة 
النشــاط وأوضحت املوضوع  صاحبة 
ورفعت الشبهة وأن الفعالية مت تأجيلها 

حلني إصدار التراخيص.
الســبحة بقضية  انفرطت  وبعدها 
احلريات واملطالبة بها واشتعلت الساحة 
حتى وصلت القناعة بأن األمر ليس مجرد 
اعتراض على نشاط «يوغا» في مخيم، بل 
تطور بطريقة دراماتيكية سريعة، وأصبح 
هناك جتمع نسائي في ساحة اإلرادة يطالب 
باحلريات وجلسات يوغا في أماكن عامة 
وكافيهات، وكبر املوضوع حتى وصلنا إلى 
أننا وصمنا املجتمع الكويتي بأنه مجتمع 
يدار من القوى الظالمية التي تئد احلريات، 
وأن الشباب الكويتي يسعى للهجرة من 
الكويت بسبب التضييق على حرياته، وهذا 
ما ذكرته األستاذة فارعة السقاف، وآخر 
ما شاهدته من فعاليات املطالبة باحلريات 
دعوة ملباراة كــرة طائرة مختلطة على 
الشاطئ، والغريب في الدعوة أنها تدعو 
للمشاركة حتى لو ما تعرف تلعب، املهم 
تأتي مباراة مختلطة وحتت شعار املطالبة 
باحلريات، وقامت اجلهات املعنية بإغالق 
امللعب ملخالفة النشاط.. وما زال احلبل 
على اجلرار ملزيد من األنشطة والفعاليات 

التي تدعو للحرية املطلقة.
إن كانــت هناك صفــة يصف بها 
إخواننا اخلليجيون والعرب الكويت فإنهم 
يصفونها بأنها مجتمع حر ومجتمع منفتح 
والنظام الدميوقراطي أعطى الشعب مساحة 
كبيرة من احلرية السياسية واالجتماعية 
والفكرية وكفلها بالنص الدستوري في 
املادة السابعة منه «العدل واحلرية واملساواة 
دعامات املجتمع، والتعاون والتراحم صلة 
وثقى بني املواطنني»، وما نراه اليوم من 
هجمة ومطالبات باحلرية املطلقة واحلرية 
القائمة على مبــدأ العناد واملخالفة لقيم 
املجتمع من دعوات مختلطة وتســويق 
حلمالت حتد للقيم وتعزيز النسوية في 
الفالشــات الدعائية وفي الفعاليات وفي 
الدعوات هي تشوية ملفهوم احلرية وهي 
إرهاب فكري قائم على مقولة «يا إما نسوي 
اللي نبي وإال انتم مجتمع ظالمي ورجعي 
ومتخلف وتفرضون الوصاية على الناس».
ومن باب احلريــة نتمنى أن تصل 
الرســالة إلى كل الداعني للحرية املطلقة 
وممارســة كل املخالفات باسم احلرية، 
أن احلرية مبدأ، ولكنه مبدأ يليق بديننا 
وقيمنا وضوابطنا األخالقية وغير ذلك 
هي محاوالت تغريبية باســم احلرية... 
واملجتمع الكويتي القائم منذ تأسيسه على 
االلتزام بالدين واحترام القيم النابعة منه 
واحترام اآلراء لن ينساق وراء الدعوات 

املشبوهة املغلفة باسم احلرية.

تعيش الكويت وأبناؤهــا واملقيمون على أرضها أوج 
مشــاعر البهجة والفرحة مبناسبة األعياد الوطنية، العيد 
الوطني الـ٦١ في الـ ٢٥ من فبراير وذكرى التحرير الـ٣١ 
في الـ ٢٦ من فبراير شهر االنتصارات واالستقالل وحترير 

كل شبر من أرض الكويت.
 بدوري أتقدم بتهنئة القيادة السياسية من مقام صاحب 
الســمو األمير الشــيخ نواف األحمد، وسمو ولي العهد 
الشيخ مشعل األحمد، ومن الشعب الكويتي بوافر التهاني 

والتبريكات مبناسبة األعياد الوطنية.
وكان الفتا متيز هذه االحتفاالت باحلماس والسعي من 
حيث دقة التنظيم وحضور سمو رئيس الوزراء بتدشني 
االحتفاالت في مركز جابر الثقافي، إضافة إلى املســيرات 
الوطنية التي رعتها املعاهد التنموية والتطوعية في الكويت، 
واملبادرات الوطنية ومنها احلمالت التطوعية في تنظيف 

شواطئ الكويت وبرها.
أما عن روعة املظاهر احلضارية فتكمن بتزيني املعالم 
الكويتية كأبراج الكويت وبرج التحرير وغيرها من املوالت 
الضخمــة والفخمة في البالد، وتزيــني املناطق الكويتية 
باألعالم، والرحالت التي تقوم بها بعض املراكز التعليمية التي 
تعكس العمل املنظم واملجدول في شتى مؤسسات الدولة.

وباملناسبة يجب أن أذكر أن جهود الدولة كانت ومازالت 
حاضرة وراء هذه اجلهود من تنســيق املناسبات وأيضا 
إعالن وزير اإلعالم عن وضع خطط إعالمية لالحتفاالت 
الوطنيــة في العام املقبل بإذن اهللا ولعلها ســابقة بوضع 
جلنة تعمل على القادم في املســتقبل، والبد أن أشير في 
مقالي إلى أن االستعدادات والتحضيرات كانت عمال مكلال 
بالنجاح من جانب القطاعني العام واخلاص وحتى مبشاركة 

جميع الفئات العمرية.
وما بني تاريخ االحتفاالت الوطنية في املاضي واحلاضر، 
نحتاج إلى وقفة إلعادة رسم معالم هذه االحتفاالت الوطنية 
التي من شــأنها توحيد الصف الوطني حول حب وطننا 
الكويت والوالء له وتعريف األجيال القادمة مبراحل التطور 
التي مرت بها االحتفاالت الوطنية من باب الثقافة الوطنية 
لألجيال القادمة ومن خالل التدوين في املناهج املدرسية، 
وبالفعل نتوق جــدا وكثير من أبناء وطني لتلك اللوحات 
الوطنية واألجواء الشعبية التي كنا نحيي بها هذه املناسبات 
الغاليــة على قلوبنا وفي ضمائرنا باقية على أرض وطننا 
الكويت في عقود سابقة، وأدعو املسؤولني عن هذه االحتفاالت 
أن يعودوا بنا دائما إلى إظهار صورة تراثنا وتاريخ تقدمنا 
ومسيرة احلاضر الكويتي الذي نحتفل به اليوم على الرغم 
من جميع التحديات التي مرت بها الكويت ومازالت متر بها، 
إال أن الكويت باقية ومستمرة.. تزدهي بأعيادها الوطنية.

الوقوف أمام الغزو العراقي ومواجهته 
بالتضامن والتكاتف والوقوف خلف 
القيادة السياسية صفا واحدا كانت 

مثار إعجاب العالم أجمع.
إن االحتفال بهاتني املناســبتني 
يتطلب وعــي املواطنني باالحتفال 
الالئق واســتذكار شهداء الكويت، 
ال التصرفات الطائشــة التي تشوه 

أوجه االحتفال.
وال يسعنا في هاتني املناسبتني 
إال أن نرفع أكفنا إلــى الباري عز 
وجل بالشــكر واحلمد على نعمه، 
ثم نهنئ قيادتنا السياسية والشعب 
الكويتي باملناسبتني وبلدنا احلبيب 

يرفل باألمان واالستقرار.

وبجانب مكتبها التي جتلس وتبحر من 
خالله في كتابتها ودراستها لألدوار 
التي سوف تقوم بإنتاجها أو متثيلها 
توجد صورة حتمل الكثير والعديد 
من الشخصيات التي قامت بتمثيلها 
كتاريخ يذكرها على الدوم مبا قامت 
به من أدوار، وما هي البصمات التي 
أثرت بها السينما املصرية والعربية 
أيضــا.. جميل بأن ترى على الدوم 
من خالل الصور الفوتوغرافية لوحة 
حتاكي لك من أيــن بدأت وإلى أين 
وصلت تلك هي «صاحبة السعادة».

٭ «بداية.. صاحبة السعادة» صورة 
أخذت زاوية مبفردها وهي صورة 
جتمع بــني أ.إســعاد يونس وبني 
العمالق أحمد زكي، رحمه اهللا، في 
فيلم «أيام السادات» عندما جسدت 
شخصية املذيعة همت مصطفي، كما 
لو أنها كانت نقطة البداية في انطالقة 

«صاحبة السعادة».
٭ مسك اخلتام: السعادة ليست بأن 
متتلكها، ولكن بأن متنحها لآلخرين.. 
تلك هي أ.إســعاد يونــس وهذا ما 
شعرت به والمسته من خالل جلوسي 
وحديثي ساعة مع صاحبة السعادة.

اعلمــوا أن مثلكم مثل هذه الرماح، 
فما دمتم مجتمعني ومؤتلفني يعضد 
بعضكم بعضا، ال ينال منكم أعداؤكم 
غرضا، أمــا إذا اختلفتم وتفرقتم، 
فإنه يضعف أمركم، ويتمكن منكم 
أعداؤكم، ويصيبكم ما أصاب الرماح:

كونوا جميعا يا بني إذا اعترى
 خطــب وال تتفرقوا آحادا

تأبى الرماح إذا اجتمعن تكسرا
 وإذا افترقن تكسرت أفرادا
أن  فنسأل اهللا سبحانه وتعالى 
يجعل جمعنا هــذا جمعا مرحوما 
وأن يجعــل تفرقنا من بعده تفرقا 
معصوما وأال يجعل فينا وال معنا 
وال بيننا شقيا وال محروما وال من 

اخلير معدوما.
النبي ژ:  نختم زاويتنا بقول 
ع  «من سرَّه أن ُميد له في عمره ويُوسَّ
له في رزقه ويُدفع عنه ميتة السوء 
فليتق اهللا وليصل رحمه». رواه البزار 

واحلاكم.. ودمتم ودام الوطن.

سوق العمل وعالة عليها دون إجنازات 
تذكر.

منذ ذلك التاريخ نتغشمر أمام أي 
مأساة إنسانية وتصنع النكات عليها 
حتى أصبحت سمة منتاز فيها دونا 

عن الشعوب.
هل نحــن فعــال باحلريات ما 
انتغشمر؟ هل شاهدنا هذه االنتفاضة 
في «تويتر» حول حبس مغرد أدلى 
برأيه يوما ومت حبســه؟ هل وهل 

وهل..؟
مــن الواضح أننا أمــام اختبار 
حقيقي جتاه أنفسنا وتاريخنا الذي 
لم نأخذ تقلباته على محمل اجلد يوما 

صرنا دائما #انتغشمر!

اللتني يجب أن تكــون االحتفاالت 
مبا يتناسب معهما، وخاصة ما قدمه 
الكويتي من تضحيات في  الشعب 

كما لو أنها على الدوم تريد أن تتذكر 
تاريخ فارسها وقدوتها وشريك عمر 

صاحبة السعادة.
٭ «صانع السعادة».. شارلي شابلن 
رائد الكوميديا وصانع السعادة للعالم 
بأكمله ذلك هــو قدوتها وتلك هي 
صورته التــي أخذت حيزا مبفرده، 
لكي يكون قدوتها على الدوم ويذكرها 
بالســعادة، وكيف تصنع السعادة 
لآلخرين، وبالفعل أصبحت أ.إسعاد 
يونس في الدول العربية من خالل 
برنامجها املميز «صاحبة السعادة».
٭ «تاريــخ.. صاحبة الســعادة».. 

احلقيقي لسلوك األبناء.
روي أن املهلب بن أبي صفرة ملا 
أشرف على الوفاة، استدعى أبناءه 
السبعة، ثم أمرهم بإحضار رماحهم 
مجتمعة، وطلب منهم أن يكسروها، 
فلم يقدر أحد منهم على كســرها 
مجتمعة، فقال لهم: فرِّقوها، وليتناول 
كل واحد رمحه ويكسره، فكسروها 
دون عناء كبير، فعند ذلك قال لهم: 

منذ ذلك التاريخ ونحن نتغشمر 
بالتعليم ومناهجنا وطرق تدريسنا 
حتى أصبحت مخرجاتنا زائدة عن 

الشعب الكويتي أوال حلمد اهللا وشكره 
على ما تفضل به على دولتنا احلبيبة 
املناسبتني  لهاتني  العبر  والستذكار 

وغيرها من الصور، ولكن «صاحبة 
السعادة» غير!

الكلمات  أثناء احلديث وعــذب 
وحمامية احلروف كنت أسمع وأحتدث 
وأرى حوائط املكتب، ســاعة ما بني 

املاضي واحلاضر واملستقبل:
٭ «وراء كل رجل عظيم امرأة عظيمة» 
تلك ما تقوله الصور التي أخذت حيز 
احلائط أمام مدخل باب مكتبها.. صور 
تتحدث عن حبها األبدي لزوجها رجل 
األعمال األستاذ عالء اخلواجة وفخرها 
به، هكذا تتحدث الصور التي انتقتها 
عندمــا وضعتها في مدخل مكتبها، 

العائلي هو احلصن احلصني واملكان 
اآلمن الذي يحمي الفرد من أعاصير 

احلياة.
فمن هنــاك كتبنا بأن التواصل 
الرابط املســتحكم  األســري هو 
املتني  الوطنية، واألســاس  للهوية 
والعمد القومي، فبه تقيس املجتمعات 
قوامها وأمنها ورقيها وازدهارها، 
وهو الطريــق اآلمن للبناء واملوجه 

رمبا، والبقية ال ترقى حتى للمنافسة 
خليجيا بعد ما كنا منارة الفن واملسرح 
والسينما في الثمانينيات وما قبلها.

أيام قليلة وتهل علينا مناسبتان 
عزيزتان على دولتنا احلبيبة الكويت 
وعلى قلوب كل الكويتيني، مناسبة 
يوم االستقالل ويوم التحرير، هاتان 
املناســبتان لكل منهما أهميتهما، 
فمناسبة يوم االستقالل تعني خروج 
البريطاني  التاج  تبعية  الكويت من 
وسيادتها على كافة أمورها السياسية 
واالقتصادية والعسكرية واعتبارها 
دولة مستقلة ذات سيادة، واملناسبة 
الثانية مناسبة يوم التحرير الذي مت 
بفضل من اهللا عز وجل دحر الغزو 
العراقي لدولتنا احلبيبة بعد احتالل 

دام لعدة أشهر.
هاتان املناســبتان يحتفل بهما 

كان اللقاء أمنية من األمنيات التي 
أود أن تتحقــق لي، وأن أقابل قامة 
من قامات الفن العربي وصرحا من 
الصروح اإلعالمية العربية والعاملية 
السعادة» األستاذة إسعاد  «صاحبة 

يونس.
ســاعة فــي حضــرة صاحبة 
الســعادة.. كان املوعــد في مكتب 
األستاذة إســعاد يونس الكائن في 
منطقة املهندسني في جمهورية مصر 
العربية، لن تبحر سطورنا في احلديث 
العذب واملتنوع الذي مت بيني وبني 
«صاحبة السعادة»، ولكن كلمات مقالنا 
اليوم سوف تقف بعض الشيء في 
العالم الذي عشــت من خالله ساعة 
من التاريخ واحلب والذكريات، وهو 
مكتب «صاحبة السعادة»، نعم فهذا ما 
المسته عندما دخلت مكتب األستاذة 
إسعاد يونس، فبعد الترحيب والسالم 
واجللوس قمت بعمل بانوراما بصرية 
ملا حتتويه حوائط املكتب من صور، 
فجرت العادة عندما نقوم بزيارة أحد 
من الرواد والقامات سواء على الصعيد 
الثقافي أو السياســي، جند العديد 
من اجلوائز والشــهادات التقديرية 

أقام النائب السابق حمود محمد 
احلمدان، مأدبة غداء على شــرف 
العائلة الكرمية في «امللتقى الربيعي 
السادس لعائلة احلمدان»، وذلك يوم 
الســبت املاضي، وهي من العادات 
اجلميلة والصفــات احلميدة، التي 
جبلت عليهــا العائلة منــذ األزل، 
ومازالوا سباقني إلى الفضيلة والهمم 
العالية الرفيعــة، والناس إمنا تعلو 
أقدارهم وترتفع منازلهم بحسن علو 

هممهم وشريف مقاصدهم.
إن صلة الرحم تدر النعم وتدفع 
النقم، واألجــواء العائلية ليس لها 
مثيل خاصة بوجود كبار السن الذين 
جنلهم «أهل احلكمة» املصاحبة للعلم 
والبصيرة، وخالصة عمر كامل في 
تنير  جملة قصيــرة، فنصائحهم 

العقول وتريح القلوب.
فالصــوت العائلي مــن أجمل 
األصوات وأعذبهــا عندما يضحك 
اجلميع في اللحظة نفسها، والسور 

وأنا أستعيد ٣٢ عاما مضت على 
غزو العراق للكويت.. أحاول أن أتذكر 
ما الذي أخذناه على محمل اجلد منذ 

تلك النقطة في تاريخنا؟
منذ ذلك التاريخ ونحن نتغشمر 
بالسياســة ومنارس فيهــا كل ما 
يستعدي الضحك والتندر الذي وصل 
ذروته مع ظهور وســائل التواصل 

االجتماعي.
منذ ذلك التاريخ ونحن نتغشمر 
بالرياضة حتى نسينا طعم االنتصارات 
وأصبحنا في ذيــل الفرق العربية، 
فضال عن العاملية رغم املوارد املتاحة.
منذ ذلك التاريخ ونحن نتغشمر 
بالفن وأنتجنا ثالثــة، أربعة أعمال 

محلك سر
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