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في بلد يسجن رجال أمنها ألنهم أدوا واجبهم، ويتم اطالق سراح 
املجرم����ن بعدما ارتكبوا جرائمهم واعترفوا بها وبكامل تفاصيلها، 
هنا البد ان تتوقف عقارب س����اعة املس����اءلة السياسية لتشير الى 

وزير الداخلية وليس أي أحد آخر.
في حكاية رجال األمن الذين مت س����جنهم ألدائهم كامل واجبهم 
ولتطبيقه����م القانون بحذافيره، أعود بكم الى ما قبل رمضان بأيام 
عندما س����جن وكيل ضابط ملدة 10 أيام ألنه رفض ان يودع أفغانيا 
النظ����ارة بعد ان اقتاده مجموعة من املواطنن الذين ش����كلوا فرقة 
أمنية غير رسمية وقاموا بإلقاء القبض عليه، وهذا األمر لم يعجب 
القيادي في املنطقة وأمر بس����جنه 10 أيام في سجن النزهة، قضى 
الوكيل 20 عاما في الداخلية لتت����م مكافأته بهذه الطريقة املهينة، 
أما رجل األمن الثاني وهو نقيب يعمل في أمن اجلهراء فقد س����جن 
بس����بب صورته، والس����بب ان وكيل وزارة الداخلية لم يعجبه ان 
يجد صورة الضابط منشورة في احدى الصحف فكان قرار الوكيل 

سجن النقيب 10 أيام ليتم ايداعه سجن النزهة.
على النقيض متاما مت اطالق شقيقن ايرانين، األول اتهم بانتحال 
صفة طبيب وافتتاح عيادة له ف����ي الفروانية وألقي القبض عليه 
متلبس����ا واعترف، أما شقيقه فاتهم بحيازة وتعاطي مخدرات بعد 
العثور على قطعتي حش����يش في عيادة ش����قيقه الطبيب املزيف، 
ومت نش����ر صورة الطبيب املزيف في جميع الصحف التي عنونت 
خب����ر القبض عليه في اليوم التالي »القبض على طبيب مزيف في 
الفروانية«، ومع هذا مت اطالق سراح الطبيب املزيف وشقيقه بناء 

على كتاب استرحام.
ومنذ ان فجر مفاجأة اطالق س����راحهما النائب مسلم البراك، مت 
استدعاء وزير الداخلية للحضور الى جلنة التحقيق التي شكلتها 
جلن����ة الداخلية والدفاع في مجلس األم����ة وحتى أمس لم يحضر 

الوزير أيا من اجتماعاتها.
هناك قانون انتهك، وهناك مجني عليهن، وهناك دالئل واعترافات 
ومع هذا خرج الطبيب املزيف وشقيقه كيف؟! ال أحد يستطيع ان 
يعل����م او يعرف كيف مادامت جلن����ة التحقيق لم تبدأ بعد في تلك 

القضية وأعتقد انها لن تبدأ أبدا.
أما قضية الضابطن اللذين صدر أمر عسكري بسجنهما 3 أيام 
أمس، بعد ان سجال قضية فعل فاضح ضد مواطنة وأردني، فمختلفة 
متاما، فما حصل، وإحقاقا للحق، ان سبب سجن الضابطن هو انهما 
لم يردا على مدير األمن الذي حاول االتصال بهما مرارا ليستفس����ر 
منهما عن القضية، والدليل ان القانون أخذ مجراه ومت احتجاز األردني 
بتهمتي الفعل الفاضح والتعدي بالسب والقذف على الضابطن، كما 
مت تسجيل قضية ضد املواطنة، نعم لقد أدى الضابطان عملهما على 
أكمل وجه ويش����كران عليه ولكنهما وكما هو واضح من التقارير 
التي أرفقت بالقضية، خالفا أمرا عس����كريا مباشرا بضرورة ابالغ 
مسؤولهما املباشر عن القضية، األمر املهم هو انه كان ميكن ان يتم 
تنبيههما شفويا أو تأنيبهما بلفت نظريهما دون اللجوء الى السجن 

كحل وهو ما كنت أمتناه فعال رغم نقلي لكامل احلقيقة.
waha2waha@hotmail.com

»جاءوا أوال للشيوعين ولم أدافع عنهم ألنني لم أكن شيوعيا، ثم 
جاءوا للنقابين ولم أدافع عنهم ألنني لم أكن نقابيا، ثم جاءوا لليهود 
ولم أداف���ع عنهم ألنني لم أكن يهوديا، ثم جاءوا لي وحينها لم يظل 

هناك من يدافع عني«. 
هذا جزء من خطبة ألقاها الق���س األملاني مارتن نيمولر الذي أيد 
النازية في البداية ثم عارضها بعدما اتضحت له خطورة احلزب النازي 
وأفعاله غير اإلنس���انية، وعلى أثر ذلك مت سجنه حتى حررته قوات 
التحال���ف مع نهاية احلرب العاملية الثانية. ما يقصده القس نيمولر 
هو أننا كبشر جنتمع كلنا في اإلنسانية فلذا يجب أن نقف في صف 
أي فئة مظلومة حتى ولو لم نكن من أصحاب هذه الفئة أو لم يطلنا 
الظلم مباشرة، ألننا إذا تركنا الشر ينتشر في األرض فسيأتي اليوم 
الذي يزج بنا في خضامه ودهاليزه، ولن جند س���اعتها من يقف في 
صفنا أو يرش���دنا إلى طريق النج���اة، أتكلم عن القس نيمولر ألنني 
أخشى ما أخش���اه أن يأتي اليوم الذي نقول فيه هذا الكالم عن حال 
الكويت، وال أحاول أن أربط دميوقراطيتنا اجلميلة في الكويت بالنازية 
ولكن العنصرية والكراهية والفتنة التي تنتش���ر بن فئات الشعب 
بدأت تدفع بنا إلى منحنى خطير حيث أصبح »خائنا« و»ال والء له« 

و»اسحبوا جنسيته« كالم يقال بكل سهولة.
في البداية رفضنا إعطاء اجلنسية الكويتية لفئة كبيرة من الشعب 
وأطلقنا عليهم البدون واتهمناهم بأنهم ال ينتمون للكويت، ثم قمعنا 
القومين ومت إغالق الصحف واملج���الت واألندية، وفي الثمانينيات 
كانت االتهامات تلقى على بعض أبناء الطائفة الشيعية بأنهم موالون 
للنظام اجلديد وقتها في إيران وأنه ال والء لهم للكويت، ثم في حقبة 
التسعينيات اتهمنا أغلب أبناء اجلالية الفلسطينية املقيمن في الكويت 
بأنهم خونة ومت طردهم، ثم اتهمنا اإلس���المين بأنهم حزبيون وأن 
والءهم خلارج الكويت ومع الوقت تطور اتهامنا لهم بأنهم إرهابيون 
وتكفيريون، ثم اتهمنا أبناء القبائ���ل بأنهم عنصريون وانتهازيون 
ومزدوجو اجلنسية وال والء لهم.. فمن اآلتي؟ من الفئة اجلديدة التي 
ستكون ضحية االتهام بعدم الوالء؟ أال يجب علينا أن نقف ونفكر في 
نتائج هذه االتهامات واألفعال التي تنخر الوحدة الوطنية من جهات 
مختلفة؟ أال يجمعنا أننا بش���ر ومس���لمون وكويتيون؟ أال يجمعنا 
دستورنا ويعزز فينا الوحدة الوطنية؟ أال يجمعنا حبنا لوالدنا وأميرنا 

وأفراد األسرة احلاكمة؟ أال جتمعنا أرض الكويت الغالية؟
أخشى أن يأتي أحدنا ويخطب »جاءوا أوال للبدون ولم أتكلم ألنني 
لست من البدون، ثم جاءوا للقومين ولم أتكلم ألنني لست قوميا، ثم 
جاءوا للش���يعة ولم أتكلم ألنني لست شيعيا، ثم جاءوا لإلسالمين 
ولم أتكلم ألنني لس���ت إس���الميا، ثم جاءوا ألبناء القبائل ولم أتكلم 

ألنني لست قبليا، ثم جاءوا لي..«.
salanzi@gmail.com

ذعار الرشيدي

سجن رجال األمن 
وإطالق سراح الجناة!

الحرف29

سلطان شفاقة العنزي

جاءوا أواًل للبدون

إشراقة متجددة

عبدالرؤوف ومركزه اإلسالمي

محمد هالل الخالدي

نظرات 

هل يعقل أن يتحمل »اإلسالم« ومالين 
املسلمن حول العالم تبعات قرار أحد 
املس���لمن قاده تفكيره إلى بناء مركز 
إسالمي بالقرب من موقع برجي التجارة 
العاملي في نيويورك، ماذا لو كان هذا 
اإلمام مخطئا، هل على بقية املسلمن أن 
يتحملوا وزر هذا اخلطأ؟ اإلمام فيصل 
عبدال���رؤوف الذي يقف وراء بناء هذا 
املرك���ز لديه وجهة نظر حول التقارب 
بن األديان، وقد صرح أكثر من مرة بأن 
املركز ليس للمسلمن فقط، بل سيتضمن 
أيضا مكانا للصالة للمسيحين واليهود، 
كما أنه يريد من خ���الل هذا املركز أن 
يثبت حقيقة أن اإلس���الم ال عالقة له 
بأحداث احلادي عش���ر من س���بتمبر، 
فتلك األحداث قام بها إرهابيون باسم 
اإلسالم واإلسالم منهم براء. ال شك أن 
هذه األطروحات لها وجاهتها ورمبا ال 
يش���كك أحد في حسن نوايا صاحبها، 
ورغم أن السيد عبدالرؤوف يستند إلى 
سماحة الدستور األميركي الذي يعطيه 
احلق في بناء هذا املركز في ذلك املوقع 
بالتحديد، ورغم تأييد ومساندة كثير 
من األميركان املخلصن ملبادئهم وقيمهم 
اإلنسانية ودفاعهم عن هذا احلق، إال أن 
كل ذلك ال يعفي السيد عبدالرؤوف من 
تبعات ما سيحدث حتى وإن تنصل هو 
من ذلك حيث صرح أكثر من مرة بأنه 
غير مسؤول عما سيحدث الحقا، وكل ما 
نتمناه من السيد عبدالرؤوف أن يبادر 
إلى وقف حالة االحتقان والغضب بن 
املواطنن األميركان  صفوف كثير من 
ممن يرون في هذا البناء في هذا املكان 
بالتحديد استفزازا لهم وجرحا ملشاعر 
عائ���الت ضحايا أحداث 11 س���بتمبر، 
وهم باملناس���بة أكثر من 70% بحسب 
الرأي األميركية، وعلى  اس���تطالعات 
السيد عبدالرؤوف أال يستغل تسامح 
الدس���تور ألن هناك في املقابل حقوقا 
دس���تورية أخرى قد يستغلها آخرون 
لإلضرار باإلسالم واملسلمن كما حدث 
م���ع القس املجنون تي���ري جونز. كم 
سيكون جميال لو خرج السيد فيصل 
عبدالرؤوف وأعل���ن لألميركين بأنه 
يوافق على تغيي���ر موقع بناء املركز 
اإلس���المي ليس ألنه على خطأ، ولكن 
الذي ينتمي  تقديرا للشعب األميركي 
هو إليه، فيريح العالم من هذا الصداع 
ويوقف حمالت الع���داء املتزايدة ضد 
اإلسالم ويثبت للعالم أن اإلسالم دين 
تسامح وقبول باآلخر، وفي النهاية املهم 
ليس البناء وموقعه بحد ذاته بقدر ما 
يحمل من رس���الة دينية تخدم البشر 

وحتقن دماء األبرياء. 
bodalal@hotmail.com

زرت مؤخرا سلطنة عمان 
الشقيقة أو السلطنة كما أحب 
أن أطلق عليها ألنها فعال سلطنة 
بكل التطورات احلديثة وبكل 
اإلخالص الواضح وامللموس 
ب���كل العاملن فيها وبانعدام 

كابوس الفساد اإلداري.
اقتناء  أحرص دائما على 

الكتب الصادرة من أبناء البلد املزار للوقوف على ثقافات 
املجتمع والتعرف عليه عن كثب وكان »مذاق الصبر« 

للكاتب محمد عيد العرميي.
الكتاب عبارة عن س���يرة ذاتي���ة حلالة من التعقيد 
النفسي يخالطه نوع من األمل مغلف بكمية كبيرة من 
اإلميان والتوكل على اهلل. بعد مرور سنوات طوال على 
تعاملي مع ذوي اإلعاقة وإحساسي مبعاناتهم اجلسدية 
والنفسية واالجتماعية أصبحت أملك القدرة على النظر 

بايجابية لإلعاقة وأال يأس مع احلياة.
مذاق الصبر.. له مذاقه اخلاص، له وضعه من حيث 
األمل في احلياة ومن حيث النظرة اإليجابية للمشكلة. 
نحن منر بالعديد من املشكالت سواء على مستوى احلياة 
األسرية والعائلية أو في مجال العمل أو على مستوى 
املعارف واألصدقاء أو في األمور املادية والصحية لكن 
من خالل تصفح أوراق مذاق الصبر يجعلنا نقف بخجل 
حن نرى تعامل الكاتب مع مشكلته وتعاملنا نحن مع 

التوافه من األمور.
يتعرض الكاتب، وهو في العشرين من عمره وبعد 
تخرج���ه في جامعات أميركا ف���ي تخصص من أفضل 
التخصصات »هندسة صناعية« ومع بدء حياة زوجية 
جديدة ونظرة تفاؤلية ملستقبل مشرق حلادث مأساوي 
لتنقلب حياته رأسا على عقب ويتوقف املستقبل عند 
احلاضر املؤلم وينتقل من حيوية الش���باب والصحة 
لعالم اإلعاقة الدائمة واحلادة ليصاب بشلل كامل ال يترك 

من العافية إال حركة الرأس 
والعقل ومتر العشرون سنة 
بكل ما فيها من تداعيات مرة 
حتى يق���رر كتابة جتربته 
فكان، م���ذاق الصبر، الذي 
يحاول من خالله أن يعلمنا 

معنى الصبر.
ونح���ن م���ع الظ���روف 
احلياتية الصعبة التي مير فيها اإلنسان بحاجة لتعلم 
الصبر وهناك فرق كبير بن معاناتنا ومعاناته. وقد عرف 
الصبر أحد الذين قدموا الكاتب للقراء بقوله: وللصبر 
معنيان: الصبر املعروف مبرارته، والصبر مبعنى قوة 

االحتمال على تذوقه بل وعلى استثماره.
واهلل أخبرنا في كتابه عن الصبر اجلميل.

كما قال فيه الكاتب: فجأة فقدت اإلحساس بجسدي 
كل���ه عدا ما فوق الكتفن واقتصرت قدرتي في احلركة 
على عيني وفمي وحس���ب ولم تكن ل���ي قوة � حتى � 

على حك انفي.
أسلوب الكتاب ببساطته ينقلك لعالم الكاتب بكل ما 
فيه من جتارب ومعاناة يشعرك بأنك تعيش كل فترات 
الصدمة واأللم وكل جتارب التحول من احلياة السوية 
إلى عالم اإلعاقة وكأنك كنت أحد األطراف التي عايشت 

احلدث في حينه ومعه.
فتراه يقول في موضع: كان علي حتمل معاناة الذات قبل 
آالم املرض والتصالح مع النفس قبل اجلسد واالعتراف 
بالواقع قبل التشبث باألمل والرضا باملكتوب والقدر.

كل م���ا أردت توصيله من أهداف ملوضوعي هذا هو 
الصبر الذي يجب أن نتعلمه من اآلخرين. الصبر اجلميل 

الذي نادى به اهلل عز وجل.
كنت أمتنى لو التقيت بالكاتب أثناء تواجدي األخير 

في السلطنة العزيزة.
Kalematent@gmail.com

النج���اح الكبير الذي حققه حزب  العدالة والتنمية 
ف���ي اختراق جدار املمانعة العلماني���ة فتح الباب أمام 
إصالحات دستورية قادمة كما وضع حدا للصراع الدائر 
بن املشروع الدميوقراطي وتسلط العسكرتاريا حماة 
العلمانية في تركيا والتي ال تختلف عن العسكرتاريا 
التي ابتليت بها منطقتنا العربية. حدث ذلك يوم 9/21 
الفائت عندما صوت 58% من الشعب التركي مع اقتراح 
احلزب بتغيير 26 مادة من مواد دستور عام 1982 الذي 
وضعه قادة االنقالب العسكري في العام 1980 من اجل 
اجهاض حركة االصالح السياسي التي كان يقودها التيار 
االسالمي بزعامة جنم الدين أربكان في ذلك الوقت. بعد 
هذه التعديالت، التي من ابرزها فرض استقاللية السلطة 
القضائية ومنعها من التدخ���ل في صالحية احلكومة 
والبرملان ومحاكمة افراد اجليش في احملكم املدنية وكذلك 
املدنين بعد ان كانوا يحاكمون في احملاكم العسكرية، 
س���يتمتع البرملان واحلكوم���ة بصالحيتهما في اتخاذ 
القرارات املناسبة دون تشويش من السلطة القضائية 
وس���يعود اجليش الذي انهك مؤسسات الدولة وأوقف 
عجلة التنمية بانقالباته الى ثكناته ليمارس مهامه في 
حماية الدولة ويترك مهمة إدارة شؤونها ألصحاب الشأن 
وهم الساسة، وبذلك يكون حزب العدالة والتنمية بزعامة 
اردوغان قد حقق اجنازا عظيما للدولة التركية ورفعها 
الى مص���اف الدول التي حتترم إرادة ش���عوبها. وهذا 
االجناز لم يكن ليحصل لوال الثقة التي اوالها الشعب 
التركي للحزب بعد ان اوفى بتعهداته في حتقيق منو 
اقتصادي طالت آثاره جميع فئات الش���عب التركي. إن 
جتربة الشعب التركي في استعادة حقوقه الدميوقراطية 
يجب ان تكون منوذجا حتتذي به الدول اإلسالمية التي 

تتوق شعوبها إلى ممارسة دميوقراطية حقيقية.

هيا الفهد

مذاق الصبر

كلمات

سلطان إبراهيم الخلف

انطالقة تركية نحو آفاق 
ديموقراطية حقيقية

فكرة

من البداهة ان حرية الرأي والتعبير عنه 
بتأليف الكتب ليست مطلقة، كما ان االختالف 
سيد اآلراء ضمن ضوابط معلومة لكن رقابة 
الكتب عندنا تعاني الهلع واخلوف املفرط منذ 
استجواب وزير االعالم االسبق بشأن الكتب 
املمنوع���ة 1998 في املع���رض ال� 22 للكتاب 
العربي السنوي، حيث يصح ان يطلق عليها 
انها تعاني من فوبيا الشيخ سعود الناصر 

الصباح!
ومع مرور اكثر من عقد من الزمان وتطور 
الوسائل االعالمية وثورة املعلومات، لم حتاول 
ادارة رقاب���ة الكتب ان تط���ور من ادائها في 
عرض املؤلفات السنوية ورقابتها املعقولة، 
حتى كتب الطبخ وتفس���ير االحالم الرائجة 
في معرضها تواجه اليوم كسادا في مواجهة 
فضائيات فتافيت واالحالم السعيدة! ولذلك 
ال نستغرب ان تثور اليوم ازمة بينهم وبن 
الكّتاب واالدباء املصرين بسبب منع كتبهم، بل 
انني اجزم ان احد اسباب الفتنة االخيرة هو 
اجلهل مبعتقدات ومواقف اآلخرين الصحيحة، 
االمر الذي سهل على اجلهالء ملء هذا الفراغ 
بالكالم الس���يئ الذي يفرق وال يوحد! حتت 
مب���رر: »مننع هذه الكت���ب حتى اجلماعة ال 

يزعلون ويقدمون استجواب آخر«!
ولك���ن اليوم وبه���ذا الس���بب زّعلوا كل 
اجلماع���ات وُهددت الوح���دة الوطنية وكاد 
استجواب أن يصل الى سمو رئيس مجلس 
الوزراء، فتحول وس���واس الفوبيا هذه الى 

اعظم مما خافوا منه وأرهبهم.
a.alsalleh@yahoo.com

عبدالهادي الصالح

فوبيا الشيخ سعود!
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