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ريم الوقيان

سلطان إبراهيم الخلف

فهد محمد الشمري

سوق احلرامية!

عندما تفقد الدولة 
العظمى صوابها

اململكة وخدمة حجاج 
بيت اهلل احلرام

من يعتقد انه مبجرد ان يثير قضايا مثل ما يسمى 
بازدواجية اجلنسية سوف يكسب اطرافا على 

حساب اطراف ألهداف انتخابية، فهو واهم.. واذا 
كان يبحث عن الوحدة الوطنية وعن لم الشمل 

واليد الواحدة فعليه أال يشكك بوالء من حوله في 
املجتمع، وعليه ان يقيس والء الشعوب باالفعال 
ال باألقوال والكتابات والتصريحات، نحن اليوم 

بأمس احلاجة لنكون يدا واحدة ضد الهجمات 
الشرسة اخلارجية التي تتعرض لها منطقتنا من 

قبل احلساد والطامعني.. اليوم نحن بحاجة لشد ازر 
بعضنا البعض ال التشهير ببعضنا البعض، مزدوج 

اجلنسية سهلة معرفته عبر االيام من خالل االوراق 
واملستندات لكن اخلوف من مزدوج الوالء ال من 

مزدوج االوراق!
> > >

نفوس الناس تغيرت اصبح التشكيك والتشهير 
والسب واللسان الطويل سمة عصرنا احلالي، بعد 
ان كانت سمة مجتمعنا في السابق الترابط وعدم 

التشهير واحترام الصغير للكبير وعدم تصيد 
االخطاء على بعضنا، حتى اجلشع والربح السريع 
بات امرا طبيعيا لدى اسواقنا فاليوم وصل سعر 

خروف العيد الى 160 دينارا ليس بسبب قلة االغنام 
واملواشي بل بسبب جشع من يربي ويبيع، والدليل 

على ذلك سعر اخلروف قبل أسبوعني بـ 90 الى 
100 دينار وكلما اقترب العيد زاد السعر هل هذا 

جشع وال مو جشع؟! ان احلكومة تستطيع ان 
تنظم وتصدر القرارات لكنها ال تستطيع ان تقول 

للمواطن الذي ميتلك 100 رأس غنم بع أوال تبع بهذا 
السعر كون التجارة حرة.. لألسف من رفع علينا 

سعر االضاحي منا وفينا مواطن يعلم جيدا ان 160 
ديناراً سعرا خيالي لكنه استغل الظروف ومن يعاقبه 
املفترض نحن بطريقة سهلة جدا، أقترح أال نشتري 
منه هذه السنة ونضحي عن طريق اللجان اخليرية 

االسالمية وشوفوا بعدها سعر اخلروف الواحد 
يصل الى اي سعر.

> > >
من الفرية: شارع في منطقة اجلليب اسمه )سوق 
احلرامية( من بعد العصر الى العشاء يتم بيع كل 

شيء فيه، هذا الشارع من اسمه سوق احلرامية ان 
وقفت في املنطقة وسألت املارة يدلونك عليه فهل 
البلدية ووزارات الداخلية والشؤون والتجارة على 
علم بهذا الشارع؟ ام انهم اول مرة يسمعون عنه؟ 

هذه املعلومة عرفتها بالصدفة وامتنى ان تكون غير 
صحيحة ويتم نفيها من جهات االختصاص.

أصبحت فلسطني عضوا في منظمة اليونسكو 
بعد أن حصلت على أغلبية الثلثني وسط ترحيب 

من املجتمع الدولي األمر الذي يعكس موقفه املؤيد 
إلقامة دولة فلسطينية كأساس حلل النزاع العربي 
ـ اإلسرائيلي بعد أن ثبت فشل مشروع »خارطة 

الطريق« للتوصل إلى حل الدولتني، وشذ عن 
ذلك املوقف األميركي الذي لم يقتصر على عدم 
تقبل عضوية فلسطني في املنظمة بل االمتناع 
عن تقدمي إسهامها املالي فيها والبالغ 70 مليون 

دوالر كعقاب لها على حتديها لإلرادة األميركية مع 
أنها منظمة عاملية تعنى بالتربية والثقافة والعلوم، 
وهذا موقف يؤسف له من دولة عظمى كالواليات 
املتحدة التي دائما تتزعم قضايا الدفاع عن حقوق 
اإلنسان في العالم وحقوق املرأة والطفل وتشجع 

التفاعل احلضاري بني شعوب العالم، كما ال ننسى 
أنها الراعي الرئيسي للسالم في الشرق األوسط.
وإذا علمنا أن قبول عضوية فلسطني في املنظمة 
ال يهدد مصالح الواليات املتحدة وال أمنها القومي 

فإنها بهذا املوقف تكون قد فقدت صوابها 
وتنازلت عن قيمها احلضارية واإلنسانية لتنحاز 
إلى جانب املوقف اإلسرائيلي الهمجي الذي يعتبر 

انضمام فلسطني إلى منظمة اليونسكو يضر 
بعملية السالم في الشرق األوسط مع أنه ال 

يوجد على أرض الواقع مشروع سالم حقيقي 
وهو ما دفع بالفلسطينيني إلى اخلروج من نفق 
هذا املشروع املظلم إلى رحابة االتصال بالعالم 

اخلارجي املتمثل مبؤسسات املجتمع الدولي وإن 
كان متأخرا، لكنه أثبت فاعليته حيث خرجت 

إسرائيل على إثر ذلك عن طورها هي األخرى 
وفقدت صوابها لتثبت أمام العالم أنها التزال 

تتحدى القانون الدولي عندما أعلنت بناء املزيد 
من املستوطنات في األراضي احملتلة من القدس 

الشرقية والضفة الغربية حتت مرأى ومسمع 
الرئيس أوباما الذي يبدو أنه ال ميلك من األمر 

شيئا.

قال تعالى )وأذن في الناس 
باحلج يأتوك رجاال وعلى 

كل ضامر يأتني من كل فج 
عميق(.

بدأت جموع احلجيج بشد 
الرحال والتوجه إلى بالد 

احلرمني الشريفني ألداء الركن 
اخلامس من أركان اإلسالم 

وهم ملبني »لبيك اللهم لبيك، 
لبيك ال شريك لك لبيك، إن 
احلمد والنعمة لك وامللك ال 

شريك لك«، ضيوفا على 
الرحمن الرحيم، تاركني بالدهم 
وأهليهم وأوالدهم، متجردين 

من كل شيء للوقوف بيوم 
املوقف يوم عرفة الذي ينزل 
فيه اهلل سبحانه وتعالى إلى 

السماء الدنيا ليباهي بهم أهل 
السماء، هذا اليوم هو خير 

يوم طلعت فيه الشمس فقد 
شرف اهلل تعالى هذا اليوم 
وفضله، قال تعالى )إن عدة 
الشهور عند اهلل اثنا عشر 

شهرا في كتاب اهلل يوم خلق 
السماوات واألرض منها أربعة 
حرم(، واألشهر احلرم هي ذو 

القعدة وذو احلجة واحملرم 
وشهر رجب، ويوم عرفة من 

أيام ذي احلجة.
وقال رسولنا ژ »ما من يوم 
أكثر من أن يعتق اهلل فيه عبدا 

من النار من يوم عرفة، وإنه 
ليدنو ثم يباهي بهم املالئكة 
فيقول: ماذا أرادوا هؤالء؟. 

ويقول الرسول ژ »إن اهلل 
تعالى يباهي مالئكته عشية 
عرفة بأهل عرفة، فيقول: 
انظروا إلى عبادي، أتوني 

شعثا غبرا«.
كما أن على املسلم اإلكثار 
من الدعاء في هذا اليوم له 

ولوالديه وألهله وللمسلمني 
باملغفرة والعتق من النيران.

فقد قال النبي ژ »خير 
الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير 

ما قلت أنا والنبيون من قبلي: 
ال إله إال اهلل، وحده ال شريك 

له، له امللك وله احلمد وهو 
على كل شيء قدير«.

اململكة العربية السعودية 
بقيادة خادم احلرمني 

الشريفني امللك عبداهلل بن 
عبدالعزيز، وسمو ولي العهد 
صاحب السمو امللكي األمير 

سلطان بن عبدالعزيز، والنائب 
الثاني لرئيس مجلس الوزراء 

ووزير الداخلية صاحب 
السمو امللكي سمو األمير 

نايف بن عبدالعزيز والشعب 
السعودي، تسخر جميع 

إمكانياتها وطاقاتها ومواردها 
خلدمة حجاج بيت اهلل احلرام، 
والسهر على راحتهم وتذليل 

جميع العقبات التي أمامهم 
حتى يتمكنوا من تأدية هذه 
الفريضة بكل يسر وسهولة.
واململكة العربية السعودية 

تعمل على تقدمي كل ما 
هو أفضل خلدمة ضيوف 

الرحمن فقد قامت بتدشني 
مشروع أكبر توسعة للحرمني 

الشريفني ومشروع القطار 
)السكة احلديد( الذي يربط 

بني جميع املشاعر التي 
تسهل مهمة تنقل احلجاج 

ومشروع املرجم ومشروع 
تعبئة مياه زمزم وغيرها من 
املشاريع األخرى التي تيسر 

على ضيوف الرحمن أداء 
مناسكهم في موسم احلج أو 

العمرة. 
ختاما نحمد اهلل سبحانه 

وتعالى ونشكره على 
جناح عملية خادم احلرمني 
الشريفني امللك عبداهلل بن 

عبدالعزيز حفظه اهلل، سائلني 
املولى عز وجل أن يدمي عليه 

موفور الصحة والعافية 
ويحفظه من كل مكروه.

رمييات

فكرة

مجرد رؤية
ذعار الرشيدي

سلطان شفاقة العنزي

فهد منصور الحجي

القذافي  
سيعود لينتقم

ال تتنازلوا 
عن حريتكم

بالوي 
سجن اإلبعاد

ال أعرف زعيما في التاريخ الحقته 
النكات حتى بعد وفاته سوى معمر 

القذافي، وإن كان من األخالق أال 
نشمت في املوت، إال أن القذافي نال 
من تلك الشماتة ما لم ينله زعيم في 

التاريخ، ومقتله بغض النظر عن كونه 
إسدال ستار على ٤2 عاما من الظلم، 
إال أن هنالك جانبا إنسانيا البد من 

وضعه في عني االعتبار وهو أن مقتله 
وبحسب مقاطع الڤيديو التي مت بثها 
كان أبعد ما يكون عن اإلنسانية، قتل 
وشرد واغتصب وضحاياه بعشرات 

اآلالف، ويستحق املوت ألف مرة، 
ولكن أعتقد أنه كان ميكن أن يتم 

التعامل مع القبض عليه بطريقة أفضل 
1000 مرة من قتله بتلك الطريقة التي 
كانت أقرب إلى السحل غير املبرر، ال 
أحد يلوم أيا من الثوار فيما لو أطلق 

1000 رصاصة على صدر القذافي فقد 
أوغر صدور الليبيني بآالف القتلى 
ونثر دموع آالف األرامل واأليتام 

وأبكى ليبيا ألكثر من ٤ عقود بعد أن 
حبسها في قبضة جنونه.

ولكن وهنا استدراك للمستقبل القريب، 
القذافي سيعود وينتقم حتى بعد وفاته، 

وستكون وسيلته لالنتقام من الشعب 

الليبي مقاطع ڤيديو سحله والتمثيل 
بجثته، إذ أن املستغرب في األمر أن 
الواليات املتحدة ممثلة في رئيسها 

ووزيرة خارجيتها رحبوا مبقتله دون 
االشارة إلى الكيفية التي مات فيها، 
كذلك فعلت فرنسا وأملانيا، إذ خلت 
التصريحات الرسمية من أي إشارة 
أو انتقاد للطريقة التي قتل بها، بل 

إن أي تصريح خال من أي إشارة ولو 
صغيرة لتمني تقدميه للمحاكمة، والغرب 

املتسربل برداء الدميوقراطية وحامل 
لواء حقوق االنسان أغفل أي إشارة حلق 

القذافي في محاكمة عادلة كما يفعلون 
دائما، وهنا يثبت أن هنالك ما يشبه 

اإلجماع بني حكومات الدول الغربية على 
عدم التطرق ملقتله بهذه الطريقة التي 

عادة ما يرفضونها بل وينتقدونها، نعم 
هم لم يرحبوا بالكيفية التي قتل بها 

ولكنهم أيضا جتنبوا انتقادها.
وال يوجد تفسير سوى أن الواليات 

املتحدة األميركية وحلفاءها قرروا تأجيل 
االنتقاد حتى تتضح الصورة في املشهد 
الليبي وفق رؤية مصاحلهم، فإن جاءت 
على ما يشتهون ويرغبون فسيكملون 
صمتهم عن االنتقاد، أما إن حاد الثوار 
عن جادة ما يريدون فسيعيدون فتح 

باب ما سكتوا عنه، وفيما لو صحت 
تقارير أن اإلسالميني سيحكمون 
سيطرتهم على ليبيا خالل الفترة 

املقبلة، فالغرب ترك ورقة انتقاد مقتل 
القذافي ليبرر قصفا آخر يستهدف 
ليبيا اإلسالمية فيما لو حتولت إلى 

صومال أخرى وهو ما ال يتمناه أحد، ال 
الغرب وال العرب وال الليبيون أنفسهم، 

وستكون وسيلة الغرب لتعبئة الرأي 
العام ضد ليبيا اجلديدة ڤيديوهات مقتل 
القذافي وكأننا نرى القذافي يعود حتى 
بعد موته لينتقم، وأمتنى كما يعلن قادة 
املجلس االنتقالي الليبي أال تتحول ليبيا 
إلى صومال أخرى، وخاصة أنها ستكون 
صومال نفطية أشد خطرا باآلف املرات 
من صومال القرن االفريقي الفقير جدا.

الصورة في ليبيا لن تتضح قبل ٣ أشهر 
من اآلن ومصلحة الغرب الواضحة هي 

بقاء ليبيا متماسكة دميوقراطية من أجل 
عيون مشاريع إعمار مبئات املليارات، 

ولكن هذا ال يعني أن الدول الغربية 
امتنعت عن التعليق على مقتل القذافي 

لسواد عيون الثوار بل امتنعت لتحتفظ 
بخط رجعة وذريعة مؤجلة فيما لو 

انحرفت الثورة الليبية عن اخلط الذي 
تريده أميركا وحلفاؤها.

تاريخ الكويت مليء بالتحركات 
الشعبية واملطالبات اإلصالحية والتي 
أتت نتائجها بعد سنوات عبر دستور 

قوي ومتني حتت ظل أسرة حكيمة 
بقيادة املغفور له الشيخ عبداهلل 

السالم فكانت الكويت رائدة بني الدول 
املجاورة في احلرية والدميوقراطية. 

وقد تأتي فترة تخُفت فيها شمعة 
احلرية، إال ان إصرار الشعب الكويتي 
على االلتزام بهذا الدستور وحب أبناء 

الوطن ألسرته احلاكمة أوصلنا لبر 
األمان مرات عدة.

ورغم استيائي الشخصي واستياء 
أغلب املواطنني من حالة االنقسام 
واالنشقاق بني  احلكومة ومجلس 

األمة، إال ان أغلبنا يدرك ان 
الدميوقراطية في الكويت مازالت تنمو 

وسيأتي يوم نتدارك فيه أخطاءنا، 
خصوصا عند صناديق االقتراع. 

ولكن حتى ذلك اليوم، يجب علينا أال 

نتنازل عن حريتنا. فأغرب ما أسمع 
هو ما يردده بعض أبناء الشعب جتاه 

ممارسات البعض حلريتهم.
فهذا يطالب بسحب جنسية من يقول 

رأيا ال يعجبه، فحتى ولو كان رأيه 
مخطئا أو متجاوزا حلدوده ومتعديا 

على سمعة نائب أو وزير أو حتى 
سمو رئيس الوزراء، فال يصل األمر 

الى سحب جنسيته، فكلنا نؤمن 
بقضائنا النزيه والعادل! وذاك يطالب 

بسجن كل من خرج وتظاهر، فال حول 
وال قوة إال باهلل. بينما يدفع إخوتنا 

العرب دمهم ثمنا لبعض ما منتلكه من 
حرية، يريد البعض بالكويت ان تعاكس 

العالم وتتحول لدولة بوليسية! وآخر 
يطالب بحل مجلس األمة نهائيا وكأن 

املجلس لم يحل من قبل لسنوات، فهل 
كانت نتائج احلل إيجابية؟ واملشكلة 

في هذا وذاك انهم ال يعترضون على 
من يبدي رأيا يعجبهم ولو تطاول 

بالقول والشتم والقذف وألقى التهم 
من دون أدلة. ومع هذا وذاك فإنهم 

ال يعترضون على من تظاهر لقضية 
تعجبهم، فهذا هو التناقض بعينه.
كل ما أمتناه هو ان نبتعد بآرائنا 

املسبقة جتاه اي موضوع ونحكم على 
الفعل بإنصاف. إن قام شخص بإبداء 
رأيه بكل احترام فلنقف مع حقه في 

إبداء رأيه ولو كان ضد ما نؤمن به. إن 
قامت مجموعة من األشخاص بالتظاهر 

السلمي، وحسبما رأينا جميع 
املظاهرات التي حدثت كانت سلمية، 

فلنقف مع حقهم في التظاهر حتى لو 
كانت ضد ما نؤمن به، بل خصوصا 

إن كانت ضد ما نؤمن به. شخصيا، ال 
أتفق مع كل ما يقال ويكتب وال أتفق 

مع كل جتمع أو ندوة أو مظاهرة، 
ولكن هذه حريتهم وحريتنا وحرية 
أبنائنا، فال تتنازلوا عنها. واهلل ولي 

التوفيق.

لن يكون خيالك قادرا على رسم 
صور مماثلة ملا يحدث في سجن 
االبعاد عندنا هنا في الكويت فما 

يحدث هناك أكبر من اخليال وأعظم 
من قدرة العقل على االستيعاب اذ ال 
ميكن للمرء ان يتصور مأساة متاثل 
الواقع في ذلك السجن الرهيب ولن 

يتمكن املدافعون عن حقوق االنسان 
في مختلف بلدان العالم من ان 

يتوقعوا ما يتعرض له املسجونون في 
االبعاد.

ببساطة هم اشخاص ساقهم حظهم 
االسود الى ذلك املعتقل الرهيب بال 
محاكمة وال احكام قضائية صادرة 

بحقهم وال يعرفون كم سنة ميتد بهم 
السجن وال يدرون من الذي أصدر 

قرارا بحجز حريتهم.
هم أناس يعيشون خارج دائرة احلياة 
واالنسانية عموما فال احد يستجيب 

لشكاواهم وال من يسأل عنهم او 
يتابع قضاياهم وال احد يضع حدا 

للمعاناة الرهيبة التي يعيشونها رغم 
انهم احق الناس باالنصاف والرعاية 
فهم ليسوا مجرمني ولم يعتدوا على 

احد ولم يقترفوا ذنبا بل ان كل ما 
فعلوه ان االجراءات حرمتهم من 

االقامة السباب كثيرة ال داعي لذكرها 
هنا وكلنا يعرف اخالقيات جتار 

االقامات وأسلوب تعاملهم مع البشر 
وكم من ضحايا وقعوا بني ايديهم 

ودفعوا ثمنا باهظا.
هؤالء الضحايا لم يتمكنوا من 

احلصول على اقامة رغم ان الوافد 
ال يهتم بشيء اكثر من االقامة فمن 

دونها يعتبر نفسه قشة وسط الريح 
ومع ذلك فإن البعض منهم يعجز 

عن جتديد اقامتهم بسبب التعقيدات 
والروتني واطماع جتار االقامات 

الذين تغلق شركاتهم املخالفة فيروح 
املقيمون ضحايا بال ذنب.

في سجن االبعاد اشخاص امضوا 
سنوات عدة بال محاكمة وال حتقيق 
وال متابعة متر عليهم الليالي ثقيلة 

ومريرة وال يعرفون متى ينتهي هذا 
الكابوس.

أحدهم نسي أشكال ابنائه انه يتمنى 
لو انه فقط يقدر على استحضارهم 

في خياله لكن مرارة السجن تأبى 
عليه ذلك وهو مازال سجينا في 

االبعاد ينتظر فرجا مجهوال ينقذه من 
هذا األلم.

يا حكومتنا الرشيدة تابعي أوضاع 
هؤالء ورحلي من يريد الرحيل 

وأعيدي النظر في القرارات التي 
حترم اآلخرين من االقامة ليعودوا 

الى احلياة من جديد وضعي حدا لهذه 
الكارثة التي تشوه صورة الكويت.

waha2waha@hotmail.com

salanzi@gmail.com -  @sultanalanzi

prada kuwait@hotmail.com
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