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اليمن والوضع اإلنساني

ترى الأمم املتحدة � ّأن اليمن ي�شكّ ل �أكرب �أزمة
�إن�سانية يف ال��ع��امل ،حيث يواجه ال�شعب
ّ
تف�شي
اليمني خطر امل��وت جوعا ،وتكرار
الأمرا�ض الفتاكة مثل الكولريا ،هذه الأزمة
التي طالت جميع اليمنيني  ،واملرجح �أن عدد
الإ�صابات الفعلي يف �صفوف املدنيني �أعلى
بكثري،وقد نزح �آالف �آخرون ب�سبب القتال،
ويعاين ماليني من نق�ص الغذاء والرعاية
الطبية،ويف ت�رصيح لها قالت �إن االو�ضاع
االن�سانية وال�صحية يف اليمن تعترب كارثية،
وظهر الكثري من الأمرا�ض الكبرية مثل الكولريا
وغ�يره من االم��را���ض وال��ك��وارث االن�سانية،
احلرب قد قتلت وهجرت الآالف،والكثري من
اليمنيني نزحوا عن بيوتهم وقراهم  ،و�إن
البلد يعاين قلة املوارد الغذائية والأدوية،
و�إن اليمنيون باتوا يعانون من جماعة وفاقة
 ،كل ما �سبق هو من تداعيات احلرب ويعاين
اليمنيون من �شح املياه النظيفة ،وهناك �أطفال
مر�ضى ،وهناك �آالف العائالت بدون م�سكن،
ويعانون قلة الغذاء وال��دواء ،وعدم توافر
العناية الطبية ،ناهيكم عن �شح املياه ،ومت
�إتالف البنى التحتية التي دمرت من احلرب
يف اليمن ،وحلت املجاعة ب�أغلب املناطق
والو�ضع الإن�ساين �صعب� .إن مقومات العي�ش
قد دمرت ،كذلك القمامة مكومة يف ال�شوارع
والتي ت�سبب الكثري من امل�شاكل والأمرا�ض
امل�ستع�صية ،وامل�ست�شفيات تعاين قلة الأدوية
وم�ستلزمات الرعاية ال�صحية ،املدن حتولت
يف معظمها �إلى �أنقا�ض وهذا �أي�ضا من تداعيات
احل��رب ،ل��ذا يجب الو�صول �إل��ى حل �سلمي
ينهي هذه الأزمة وتغليب امل�صلحة الوطنية
جلميع الأطراف اليمنية لو�ضع حد لنزاع دام
�سنوات عديدة ،لقد �ساهمت الكويت ب�شكل
كبري يف حل م�شاكل اليمن منذ �سنوات طويلة،
و�سجل الكويت حافل باملبادرات والو�ساطات
البعيدة عن ال�شبهات ،وامل�ساعي احلميدة
حلل اخلالفات والنزاعات العربية العربية،
ودرء املخاطر اخلارجية ،و�إر���س��اء دعائم
ال�سلم واال�ستقرار ،وتعزيز الت�ضامن والعمل
امل�شرتك ،انطالق ًا من مبادئها و�سيا�ستها
احلكيمة التي حتظى بالتقدير واالح�ترام يف
املحافل الدولية ،واعتادت الكويت �أن تفتح
ذراعيها ملن يجنح �إلى ال�سلم ،و�أال تدخر جهد ًا
يف �صنع الوفاق ،لوقف نزيف الدماء و�إحالل
ال�سالم وبناء اليمن ال�سعيد.
ختاما نتمنى من الإخ��وة يف اليمن تغليب
امل�صلحة الوطنية العليا واحلفاظ على الوحدة
الوطنية اليمنية والن�سيج اليمني ،ودمتم
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خمسون عام ًا على رحيل الزعيم
يف �سبتمرب م��ن ال��ع��ام  1970ويف
اليوم الثامن والع�رشين منه كنا
ن�ستعد كطالب يف املرحلة الثانوية
للذهاب �إلى �أول يوم درا�سي ووافق
ذل��ك ال��ي��وم االث��ن�ين م��ن الأ�سبوع
فجاءنا اخلرب امل�ش�ؤوم ال��ذي هز
وقعه كل العامل و�صمت اجلميع يف
ذهول ،فقد رحل عنا الزعيم جمال
عبدالنا�رص رحمه الله ،نعم وقع
القدر ال��ذي ال مفر منه «ك��ل نف�س
ذائقة املوت» وال يبقى غريه �سبحانه
وت��ع��ال��ى ،رح��ل ال��زع��ي��م وتركنا
�أيتاما بعده كلنا نبكي كلنا حزن
كلنا �أمل وم��رارة فاملوت �أخ��ذ منا
من كنا نفتديه بالأرواح والغوايل،
عبدالنا�رص لي�س رئي�سا جلمهورية
م�رص العربية� ،إمنا هو مالك قلوب
كل العرب ،ال�رشفاء منهم يحبونه
حب الأخ واالب��ن واالب وال�صديق،
فموته بالن�سبة لنا كعرب �رضبة
يف مقتل وانك�سار وهزمية لكننا
كم�سلمني ال نعرت�ض على قدره وال
حول لنا وال قوة اال بالله العلي
ال��ق��دي��ر فما �سمعنا ع��ن الزعيم
ي��وم رحيله وانتقاله ال��ى رحاب
الله هو ع��زا�ؤن��ا وه��و �رس �صربنا
على فراقه الأليم فمنذ «اخلم�سون

حرية االعتقاد والمادة 35

ن�صت املادة « »30من الد�ستور على �أن احلرية ال�شخ�صية
مكفولة  ،واحلرية ال�شخ�صية تت�ضمن حرية االعتقاد وحرية
ال�صحافة وحرية املرا�سالت وحرية االجتماع.
حرية االعتقاد هي �صورة من �صور حرية الر�أي فلكل �إن�سان
يف هذا العامل الوا�سع �أن يعتنق دينا ومذهبا وتن�ص غالبية
الد�ساتري على حرية االعتقاد الديني وحرية ممار�سة
�شعائر الأديان والطقو�س �رشيطة �أال تتعار�ض مع النظام
العام والآداب يف الدولة.
وقد ن�ص االع�لان العاملي حلقوق الإن�سان على ذلك يف
املواد « »10،12على �أنه« :ال يجوز �إيذاء �أي �شخ�ص ب�سبب
�آرائه ومنها معتقداته الدينية � ،رشيطة �أال تكون املجاهرة
به �سببا للإخالل بالنظام العام املحدد بالقانون» .
واعتناق الدولة لدين ر�سمي وكما هو يف املادة « »٢ب�أن
دين الدولة الإ�سالم ،وال�رشيعة الإ�سالمية م�صدر رئي�سي
للت�رشيع ال يعني ذلك �أبدا امل�سا�س بحرية العقيدة الدينية
وكذلك ال يعني امل�سا�س بحرية ممار�سة ه�ؤالء لل�شعائر
الدينية �رشيطة عدم الإخالل بالنظام العام والآداب .
وال نقف عند حرية العقيدة و�إمنا يف احلماية  ،وهذا ما
ن�صت عليه املادة « »35على �أن «حرية االعتقاد مطلقة ،
وحتمي الدولة حرية القيام ب�شعائر الأديان طبقا للعادات
املرعية ،على �أال يخل ذل��ك بالنظام العام �أو ينايف
الآداب».
وقد جاء باملذكرة التف�سريية للد�ستور بخ�صو�ص املادة
«� »35أن حرية االعتقاد مطلقة لأنها ما دامت يف نطاق
ال�رسائر ف�أمرها �إلى الله ولو كان ال�شخ�ص ال يعتقد يف دين
ما ف�إن جاوز الأمر نطاق ال�رسائر وظهر يف �صورة �شعائر
وجب �أن تكون هذه ال�شعائر طبقا للعادات املرعية و�أال
تخل بالنظام العام �أو تنايف الآداب ،واملق�صود بالأديان
هي الأدي��ان ال�سماوية الثالثة امل�سيحية  ،واليهودية
واال�سالم وهذا ال يعني عدم ممار�سة باقي الأديان الأخرى
بل ترتك لتقدير ال�سلطة العامة يف البالد.
منا�سبة هذه املقدمة الد�ستورية والقانونية هي وقفة ورف�ض
ملا يحر�ص البع�ض على ن�رشه يف �أوقات حمددة ومعينة
من مقاطع و�صور على مواقع التوا�صل االجتماعي لبع�ض
املمار�سات وال�شعائر التي تخ�ص طائفة ولي�س عموم
ال�شيعة بغر�ض اال�ستفزاز والتحري�ض والإ�ساءة واالزدراء
ملذهب كامل مبا يحمله من هوية و�أفكار ومناهج ومدار�س
ومراجع ومقلدين ومهتمني بطلب العلم والباحثني.
ولكي ال نذهب بعيدا مل تكن الكويت يوما �أر�ضا للبغ�ضاء
والتفرقة والعن�رصية والإ�ساءة وازدراء الأدي��ان  ،ومنذ
�سنوات والفتنة توا�صل تفتيت املجتمع من منظور تاريخي
�إلى جانب �سيا�سي و�صوال �إلى ما يح�صل يف املنطقة من قتل
و�سفك دماء �أبرياء  ،وانربى عدد من املنظرين واملتخاذلني
وبع�ض املحللني بالدعوة للتفرقة الطائفية والعن�رصية ،
واالزدراء �ضد جزء �أ�صيل من املجتمع والذين بذلوا الغايل
والنفي�س بجانب اخوانهم فداء وحبا للوطن  ،ومع �شديد
الأ�سف ان بع�ض امل�س�ؤولني ال يدركون خطر العن�رصية وبث
الطائفية والتطرف لتمزيق الن�سيج الوطني الكويتي.
ال بد من تدخل م�ؤ�س�سات الدولة للوقوف بحزم بوجه من
يبث الطائفية والعن�رصية والكره والبغ�ضاء بني �صفوف
املجتمع لتقوي�ض الأمن والنظام  ،لذا �أوقفوا كل دعاة
التفرقة والكره والطائفية والعن�رصية باملجتمع املتما�سك
الذي يحاول البع�ض بكل �سفالة وانحطاط ان يجره للدمار
� ..أهل الكويت جبلت نفو�سهم على الإخال�ص والوفاء
بال�رساء وال�رضاء للوطن دون الدخول مبناطق ومواقع
حمظورة مع �أ�صحاب امل�صالح ودعاة الفتنة باالختالف
والتمييز بني ال�سنة وال�شيعة الذين و�ضعوا رقابهم وفلذات
اكبادهم ل�سالمة وحماية الوطن واحلفاظ على ال�رشعية.
       كلمة �شكر وتقدير على جهود القيادات االمنية بوزارةالداخلية على اتخاذ اخلطط والتدابري واالجراءات الأمنية
يف ت�أمني كافة احل�سينيات دون تق�صري والتي تهدف �إلى
حفظ �أمن و�أمان الوطن.

عاما املا�ضية» على فراقه رحمه
الله و�أن���ا �شاهد عيان مل ا�سمع
حرف ًا واحد ًا حتى من اعدائه مي�س
امانته و�إخال�صه وي�شكك يف ذمته
الأخالقية �أو املالية او القيادة،
عبدالنا�رص زع��ي��م ا�ستثنائي مل
يتكرر �إلى يومنا هذا كان ومازال
عنوان ًا لل�رشف والنزاهة والإميان
والإخال�ص والتم�سك بعروة العروبة
التي تربينا نحن جيل ذاك الزمن
اجلميل على القومية العربية ،حمل
م�س�ؤولية الر�سالة العربية التي
حملنا �إياها ر�سول الأمة حممد بن
عبدالله عليه وال��ه �أف�ضل ال�صالة
والت�سليم رحل عنا ابو خالد رحمه
الله يوم االثنني 
فنعته الدنيا ب�أ�رسها مل يبق حي
على �سطح الأر����ض مل يبك جمال
عبدالنا�رص الذي ولد يوم الثالثاء
 15يناير  ،1918عبدالنا�رص قهر
العدوان الثالثي غادر دنيانا ويده
بي�ضاء �ضمريه حي نف�سه مطمئنة،
�سجله حافل نا�صع البيا�ض ،رحمه
الله ورحمنا من بعده وعظم اجرنا
و�صربنا على فراقه الأليم واطال الله
يف �إعمار قياداتنا احلكيمة و�سدد
على اخلري خطاهم اللهم �آمني.

تناقضات

هبة اهلل الذهبي

«مشهد لألصدقاء»
يف ليايل العزلة
يف ليايل ال�شتاء
يت�سللُ �إل��ى روح��ك الكثري من
ا لأ�صدقاء..
فنجان قهوة
ُ
كتاب قدمي
ٌ
و�صوت الرياح
�ضوء �شمعة
ُ
ُ
قد تكون حمظوظ ًا فين�ضم �إليكم
املطر
والكثري من �صمتكَ املرتاح
فحني ينام ظ��لُ ال�شمعة على
احلائط
قاع الفنجان
وتربد القهوةُ على
ِ
ِ
بغفوة قارئه
وينطوي الكتاب
وت�سكن الرياح يف الأروقة
ُ
ماذا عن زائرك الرحيم احلزين؟
وعن �صمتك الذي ارتاح
ال يبوح �إال خلالقه

ولأ�شيائه الثمينة
فالالمباالة ل�صيقة روحك
ِ
زهرة الكولونيا واخذ
وعطر
ُ
يخرتق الذاكرة ببطء
ويرتكها للحنني
قطةُ نائمة
فكل املبدعني جتمعهم ق�صة ما
مع القطط
وال ثرثرة �إال مع الذكريات
والوعود �أكربها قطعة جنب لتلك
امل�ؤازرة
نوتات حمببة لقلبك
ومو�سيقاك
ٌ
ال�ساكن
ٍ
وق
ول��ل��ح��ن ا���ش��ت��اق ل���ه
ال�����ر ُ
َّ
م�ضطر ب ًا
ٍ
ليال رمادية
يف
ٍ
يا لها من
ليال رمادية

رياح الشرق

قراءة

دهر يوسف الشمري

التاريخ ال يرحم من يجهل وطني
الت�ضحية التي ال يتقنها اال ال�رشفاء وال تقبل
�صفحات تاريخهم اال ان تكتب بحروف من ذهب
حتى ال متحى �أبد�أ من ذاكرة االجيال.
فالت�ضحية يف �سبيل الوطن هي التخلي عن كل
�شيء وتقدمي الروح من اجل احلفاظ على الوطن,
وهي كذلك فداء و تقدمي الغايل والنفي�س من اجل
حتقيق الأمن والأمان واحلفاظ على ا�ستقرار الوطن
االحوازي ,فالت�ضحية لي�ست فقط كلمة تقال بل
هي فعل حقيقي يقوم بفعله كل �شخ�ص وطني حمب
لوطنه مهما كانت وظيفته اومهنته �أو قبيلته وقد
�ضحى من قبل �آبا�ؤنا و�أجدادنا من اجل بناء الوطن
كي نعي�ش احرارا ولكننا اليوم نحن يف ال�شتات
�إما يف اخلارج اويف الداخل .
نحن غري م�ستقرين من غربة الى غربة ,ولي�س
حب الوطن كلمات فقط تنظمها م�شاعر يعرب
عنها بدموع نذر فها �أو�صفحات تعبري نكتبها
يف دفاتر خواطرنا � ،أونتغنى بها بالإذاعات
واللقاءات التلفزيونية و اخلطابات الرنانة يف
«الفي�س ب��وك .وانها عند بع�ض االخ��وة اجلدد
حب ال�شهرة و �سلوك و�أفعال حقد غوغائي ،يجب
�أن نثبت انتماءنا و والءنا احلقيقي الذي نعرب
عنه بالت�ضحية والفداء بالنف�س واملال والولد،
من �أجل حب الأحواز العزيزة وبقائها و ا�ستقرار
�أمنها .
ه��ل �أن���ت م�ستعد للت�ضحية بحياتك م��ن �أجل
الأحواز
ان مفهوم الت�ضحية يك�شف ال�شخ�ص اذا كان خمل�ص ًا

د .عبدالرحمن العيسى

على باب مكتبة اإلسكندرية
�أم ال فالعامل يتحد على نف�س الر�أي« :الت�ضحية
�سلوك ينبع من �أ�سلوب احلياة حيث تبلغ الذات
فيه �أعلى مراتب الإن�سانية ،لتكون ذات ًا فعالة
اخالقية و تتخطى عقبات احلياة وظروفها».
فالت�ضحية من �أجل الوطن من �أعظم �أنواع الت�ضحية
على االطالق كل ذلك من �أجل ا�ستقرار وطني وار�ساء
قواعد الأمن والأمان لأبنائه ال�رشفاء ال�صادقني
املخل�صني املدافعني عن كرامته وعزمية ال�شعب
 ،اال �أن هناك من يت�صور انه �سيفوز يف مقعد الأول
و ي�صبح رئي�س ًا و ي��وزع املراكز على من يطبل
ويزمر له وي�سخر جهد ًا لتدمري ونهب ثروات
وطنه وخ�يرات��ه من �أج��ل م�صاحلهم ال�شخ�صية
ال�ضيقة وخدمة لرغباتهم .هم �أنا�س ن�سوا حب
ال��وط��ن  ،وي��ق��دم��ون م�صاحلهم اخلا�صة على
م�صالح الوطن هذا هو العميل ولكن يف لبا�س �آخر
اخي القارئ ه�ؤالء ن�سوا �أن الوطن دائم ًا �أكرب من
اجلميع وفوق اجلميع ,حب الثقافة و الأخالق و
الت�ضحية ولي�س تعرية الآخرين انت ب�إمكانك ان
تكلم �شخ�ص املقابل لك و تعرف مايح�صل و من
ثم حتكم  ،ان حب الوطن نحن �أحوج ما نكون �إليه
يف كل ما نقوم به ،فالوطن هو الأف�ضل باملطلق،
وه ��ؤالء امل�ضحون على �أر���ض الوطن ي�ساهمون
بتوعية ال�شباب خوف ًا من �ضياعهم وتدمريهم .
ويف املقابل ي�أتي من هو يف الع�صابات الإرهابية
امل�سي�سة التي ت�سعى جاهدة لتدمري كل �شيء
جميل يف الأحواز العروبة .ولدى ال�شعب الأحوازي
احللم الكبري الذي كلنا نراه قريب ًا �إن �شاء الله.

كانت معلم ًا للإ�سكندرية احلديثة� ،أقول كانت
وم��ازال��ت بكامل رونقها وجمالها ،تربط
املا�ضي بامل�ستقبل وتذكر الناظرين ب�أجماد
اال�سكندرية القدمية� ،أح��د ح�سنات اللواء
عبدال�سالم املحجوب حمافظ اال�سكندرية،
ح�سناته الكثرية يف حق هذه املدينة ،التي
ي�سميه �أهلها «باملحبوب» للمكانة التي و�صلها
باقتدار يف قلوب الكثري من العامة باجلد
والعمل وتوفيق من الرب يف الأول والآخر،
فكان خري حمافظ خلري مدينة وهكذا نح�سبه.
بعد االفتتاح املهيب ال�ستقبال علية القوم من
الر�ؤ�ساء والوزراء ي�ؤذن ملكتبة الإ�سكندرية
ان تفتح �أبوابها للعامة ال�شغوفني مبا حوت
يف ذلك اجلدار الإ�سمنتي املزرك�ش  ،يقولون
افتتاح جتريبي كما ي�سمونه ،الكثري من
الطلبة من مبنى الدرا�سات التجارية املجاور
تدافعوا للدخول من �أول يوم يف ذلك ال�صباح،
كانت الأبواب مفتوحة الى مابعد املغرب ،مل
يكن هناك ر�سوم او ا�شرتاكات او ما �شابه كان
الدخول للجميع يف بادئ الأمر ،وقتها مل تكن
ارفف املكتبة قد امتلأت بعد بالكتب ،على
تقديري كان ثلث ًا الأرفف الحتمل �شيئا ولكنها
كانت البداية فقط.
بالن�سبة يل كانت املكان املثايل ،ل�شخ�ص
عا�شق للكتب والقراءة احلرة كانت مبثابة
ق�رص الأحالم ،مغارة علي بابا� ،شبيك لبيك
مكتبة اال�سكندرية بني يديك ،ن�سيت مكتبات

حمطة الرمل العتيدة وب�سطات الكتب يف
�شارع النبي دانيال ،انا الآن يف مركز الثقافة
العربي الأهم يف وقته بال منازع  ،ا�ستغليت
هذه الفر�صة بقراءة الكثري من حما�رضاتي
ما فاتني يف الكلية يف تلك الأيام ،الطاوالت
َو مِ َّ
اخل�شبية اجلميلة والهدوء الكال�سيكي وهيبة
الكتب جعلت من مكتبة اال�سكندرية مكانا
مثاليا للدرا�سة ،تذكرت ايام الثانوية عندما
كنت اذاكر لالمتحانات يف مكتبة بيان العامة
وقتها «مكتبة الرتكيت».
�أي نعم مل يكن ي�سمح بادخال �أي م�أكوالت او
م�رشوبات �ساخنة  ،وانا الذي قد تعودت على
القراءة بجانب قهوتي ال�سوداء ،تذكرونها
؟ ال يهم الأج��واء اكرث من رائعة ويف �أوقات
الراحة كنت ا�سلي نف�سي بالتجول بني الأرفف
ولتطالعني تلك الكتب واملجلدات مبا حوت،
حتى ذلك اليوم عندما قرر احد احل�ضور من
طلبة ذلك املبنى املجاور ل�شارع بور�سعيد،
ان يقتطع بيديه ورق��ة قد �أعجبته من احد
الكتب بطريقة همجية� ،أو هكذا قيل يل ،
فقررت ادارة املكتبة و�ضع حد لدخول العامة
لداخل املكتبة ،ر�سوم وا�شرتاكات وبطاقات
وخالفه ،وانتهى ذلك الزمن الذي دام تقريبا
ثالثة �أ�سابيع على ما اذكر � ،أحلى الأوقات كنت
�أق�ضيها داخل املكتبة كل يوم بعد حما�رضات
الكلية� ،ساحمك الله ي��ايل يف ب��ايل ،ويف
اخلتام �سالم.

