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جاسم الحمر

اسمه الغزو العراقي 
يا سعادة السفير..

28 عاما مضت، ذلك 
اليوم سجله التاريخ ومن 
يؤرخ يذكر احلقائق كما 
هي ال يغير وال يحرف 
من احلقيقة شيئا، يوم 

2 أغسطس هو يوم كأي 
يوم مير في التقومي في 

كل عام ولكن عندما نذكر 
حتديدا 2 أغسطس 1990 
هنا نشير إلى يوم الغزو 

العراقي للكويت فكان يومها 
يوم اخلميس وهو التاريخ 

األكثر سوادا وحزنا في 
تاريخ الكويت.

غزو العراق للكويت 
جرمية بشعة، غدر بها جار 

األمس واقتحم أراضيها 
ودمرها وقتل وأسر وعذب 

الكويتيني رجاال ونساء 
وحتى األطفال.

من قام بهذا الفعل هو 
صدام حسني وجنوده وكل 

من وقف معه وقتها من 
الشعب العراقي ووسائل 

اإلعالم والسياسيني
اذا هو ليس غزوا صداميا 

بل غزو عراقي كامل 
األركان.

األكثر غرابة أن يظهر 
لنا أشخاص من العراق 

يطالبون بتسميته الغزو 
بالصدامي!

السفير العراقي لدى 
الكويت عالء الهاشمي 

ذكر ذلك. وهنا نتساءل: 
يا سعادة السفير هل أنت 

مستاء من أن نتذكر جرمية 
الغزو العراقي بحق دولتنا؟ 
أم أن محاولة تغيير مسمى 

اجلرمية سيغير مشاعرنا 
وحزننا على ما حلق 

بالكويت من دمار وحرق 
آبار النفط وسفك دماء 

شهدائنا األبرار فأصبحت 
من فوقنا سماء سوداء 
وأسفلنا أرضا حمراء؟!

لكل من يرى أن استذكار 
الغزو العراقي للكويت يجب 

أن ينسى فهو مخطئ، 
األمر ال عالقة له باحلقد 

والكراهية وال يتحمل 
الشعب العراقي حاليا هذا 
الفعل، بل كان جزء كبير 
من الشعب العراقي حتت 
حكم ظالم مستبد ارتكب 
جرائم بحق شعبه أيضا. 
التاريخ ال يتغير نعم هو 
في املاضي ولكن ماضيا 

نستلهم منه الدروس 
والعبر وننقله ألبنائنا جيال 

بعد جيل، ليعرفوا كيف 
تكاتف الشعب الكويتي 

ودافع عن أرضه وعرضه 
وما أحوجنا إلذابة اخلالفات 
واالختالفات وتقوية اللحمة 

الوطنية.
ولكل من يقول ان الكويت 

تنتقم من العراق فماذا 
تسمي دخول اولى 

املساعدات الكويتية فور 
سقوط نظام صدام حسني 

عام 2003 ولم تتأخر 
الكويت في مد العون 

واملساعدة لشعب العراقي 
الشقيق وآخرها إمداد 

العراق بالكهرباء من منطلق 
الوقوف مع اجلار في أزمته.
أما املوقف الكبير فقد أتى 
من صاحب السمو األمير 

الشيخ صباح األحمد، 
حفظه اهلل ورعاه، حني 

احتضنت أرض الكويت 
مؤمتر إعادة إعمار العراق 

بعد ما حلق به من دمار 
ملا يقارب نصف أراضيه 
جراء عبث تنظيم داعش 

اإلرهابي.
 اقترح عليك يا سعادة 

السفير أن توقف أصوات 
النشاز التي تهاجم الكويت 

سواء من بعض النواب 
داخل البرملان العراقي 
كالنائبة السابقة عالية 
نصيف، هذه النماذج 

أولى أن يوضع لهم حد 
الستفزازهم املستمر 
ملشاعر اهل الكويت، 
فالعالقات الكويتية ـ 

العراقية حتتاج إلى إثبات 
حسن النوايا قوال وفعال 

وليس تغيير مسمى الغزو 
العراقي!

الغزو العراقي للكويت في 2 
أغسطس 1990 نفذه صدام 

حسني وزمرته القذرة.
 التاريخ ال يتغير كما أن 

شهداءنا لن يعودوا.

هنا الكويت

د.ناصر أحمد العمار

عبد المحسن محمد الحسيني

بعد إجادتها تقليد احد برامج لعبتها االلكترونية قامت فتاة ذات 
اخلمس عشرة عاما بربط احلبل في سقف احد ممرات منزل 

ذويها بوضعه بشكل »عقدة املشنقة« وهي عقدة اإلعدام. قامت 
هذه الفتاة بوضع طاولة صغيرة لتطأها وتلف حبل املشنقة على 
رقبتها حملاكات سيناريو لعبة املوت التي ترغب في تقليدها طمعا 

في التحدي الذي زرعته تلك اللعبة في نفسها وهو التغلب على 
اخلوف! بعدها قامت بالتمسك باحلبل جيدا حلمل وزنها بنفسها 
معتمدة على حبل املشنقة ثم قامت بركل الطاولة التي تقف عليها 

لتبقى متدلية بجسمها إال ان املفاجأة التي لم تكن تعرفها الفتاة 
املغدورة هو اقترابها من إزهاق روحها فتعالت صراخها حتى هرع 

ذووها إلنقاذها لتواجه بعدها صدمة مؤملة أملت بها جراء فعلتها 
تلك لتعيش بحالة نفسية سيئة قد تؤدي بها للدخول في مرحلة 
اكتئاب شديد. »ماقصرت هذي« اللعبة فقد أزهقت أرواح أطفال 
آخرين كتب لهم املوت الشنيع! هناك أسباب حيرتنا يستوجب 
معرفتها لفك شفرة هذا اللغز اخلطير.. عن هذا املوضوع أقول:

1- استجاب عيالنا العتقادات »بوديكني« مخترع هذه اللعبة حيث 
كان يستهدف األطفال واملراهقني ممن لديهم مشاكل عائلية أو 

اجتماعية. فأين نحن من مستنقعات البؤس والهوان »البوديكيني« 
الذي اشار اليها في رسم أهدافه الفاشلة؟

2- اخضعنا ابناءنا لعامل اجلذب الرئيسي نحو هذه اللعبة من انها 
تؤمن لهم عوامل إمكانية حتقيق الذات، السيما ألولئك األطفال 

»املعقدين«. كيف بحال ابنائنا ممن سلبنا ذواتهم وأغفلنا تربيتهم؟ 
3- تتسم األلعاب االلكترونية بالعنف وقد تؤدي إلى مضاعفة 

الهيجان وتراكم املشاعر واألفكار العدوانية.. كأننا امام هذا 
العنصر اخلطير اتفقنا مع »بوديكني« على تكليفه القيام بتربية 

عيالنا! 
4- لها آثار سلبية على صحة األطفال كالسمنة املفرطة وحدوث 

النوبات املرضية »مو قاصرين«.
5- يحفز السلوك العدواني للطفل بسبب ما يشاهدون من عنف 

متكرر في األلعاب »عيل ليش نشتكي ارتفاع نسبة األحداث 
املنحرفني؟«.

6- تدفع األطفال لألنانية وحب الذات وزيادة السلوك العدواني »اذاً 
ديروا بالكم من عقوق أبنائكم«.

7- أضرار دينية »اهلل يعني جلان الوسطية«.
8- أضرار سلوكية وأمنية »اهلل يستر على أمن املجتمع«.

9- أضرار صحية »وزارة الصحة كثفوا جهودكم«.
10- أضرار اجتماعية »تفعيل مكاتب االستشارات األسرية«.

11- أضرار أكادميية »كلش مو وقته واحنا نعيش مشكلة الشهادات 
املزورة«.

12- وأضرار عامة، ينبغي علينا كتربويني وأولياء األمور االحاطة 
بأهم اجلوانب االيجابية واجلوانب السلبية لأللعاب اإللكترونية 

وذلك بهدف العمل على تعزيز اجلوانب اإليجابية واحلد من آثارها 
السلبية... نقدر؟ أشك!

أكد مارتن غريفيث املبعوث األممي إلى اليمن بأن األزمة اليمنية 
حتتاج إلى حنكة الديبلوماسي العراف صاحب السمو الشيخ صباح 

األحمد ملعاجلة األزمة اليمنية، وأشار إلى أن أزمة اليمن ال حل لها 
بدون الكويت وخبرتها، وهذه أيضا إشادة بضرورة تدخل سمو 

األمير حلل املشاكل السياسية التي يعاني منها بعض الدول العربية.. 
فقد كان أن رشح زعماء العالم الشيخ صباح األحمد حلل اخلالف 

اخلليجي، وكان أن أعرب كل الزعماء الذين التقوهم املسؤولون 
القطريون لبحث مشكلتهم مع الدول املقاطعة لقطر أن رشحوا 

سمو األمير الشيخ صباح األحمد، وكان ترشيحهم بصراحة العبارة 
بأن أمير الكويت هو األقدر واألكثر خبرة حلل اخلالف اخلليجي.

وكان للكويت في السابق دور بارز في حل اخلالف اليمني بني 
الدولتني الشمالي واجلنوبي.. وبإمكان صاحب السمو ومبعية 

مساعديه من رجاالت الدولة وفي مقدمتهم الديبلوماسي صاحب 
اخلبرة الوزير الشيخ صباح اخلالد ونائبه خالد اجلاراهلل إيجاد 

حلول مناسبة لألزمة اليمنية تعتمد على حسن النوايا في األطراف 
اليمنية وجدية مساعيهم إلجناز التفاهمات التي تساعد على حل 
األزمة اليمنية ولتكن بدايتها وقف االقتتال بني األخوة اليمنيني 
والتفاهم حول مختلف القضايا املتعلقة باألزمة اليمنية دون أي 

تأثير خارجي.. فال بد أن يعتمد اليمنيون على أنفسهم وعدم 
السماح ألي طرف بالتدخل في أزمتهم، والبد أن تسود املباحثات 

اليمنية الروح الوطنية والشعور بالوالء الكامل للوطن اليمن 
والتخلي عن التبعية األجنبية والبد أن يتفهم اليمنيون بأن ضياع 

الوقت واالستمرار في اخلالف ليس بصالح الشعب اليمني.
دعونا نفكر في مستقبل اليمن ومراعاة مصالح الشعب اليمني إن 

اخلالف واالحتراب بني األشقاء في اليمن سيؤدي إلى تدمير الدولة 
اليمنية.. فدعونا نصفي النفوس ونلتقي بروح األخوة اليمنية 

واحلرص على مصلحة اليمن.. العالم كله يشهد بحيادية صاحب 
السمو الشيخ صباح األحمد وبحنكته وقدرته على قيادة املفاوضات 

اليمنية من أجل إيجاد احللول املناسبة واملقبولة لدى كل الفئات 
اليمنية فالبد أن تتاح الفرصة إليجاد أفضل التفاهمات من أجل 

صالح ومستقبل اليمن.
إننا في الكويت حريصون على أمن واستقرار البلد الشقيق اليمن 

فدعونا نتشاور بروح األخوة واملصلحة العامة والتخلي عن كل 
السلبيات التي تسببت في تفاقم اخلالف في اليمن. وعلى اجلانب 
اآلخر أعلن نائب وزير اخلارجية خالد اجلار اهلل عن قبول الكويت 

لألفكار التي قدمتها الواليات املتحدة األميركية حول التحالف 
االستراتيجي في منطقة الشرق األوسط وان هذا املشروع مبنزلة 

ناتو عربي. 
ويهدف هذا املشروع إلى تشكيل حتالف أمني وسياسي جديد 

مع دول اخلليج العربي ومصر واألردن بهدف التصدي للتوسع 
اإليراني في املنطقة، وهذا أيضا ألن يلتقي زعماء دول اخلليج 

العربي ومصر واألردن إليجاد أرضية للتفاهم حول مختلف 
القضايا املرتبطة باملشروع األميركي. وال شك بأننا بحاجة ملثل 

هذا التحالف في ظل التدخالت اإليرانية في العديد من الدول 
العربية فهي تتدخل بالشأن العراقي وتهيمن على الوضع السياسي 

واألمني في سورية ولبنان وإيران تتدخل بالشأن اليمني، فالبد 
أن يتم االتفاق بني الدول املعنية حول مختلف القضايا حتى تتمكن 

من إنشاء حتالف سياسي وأمني لصالح الدول اخلليجية ومصر 
واألردن.

لقد آن األوان ألن نتحرك بجدية كاملة لوضع حد للتدخالت 
اإليرانية واألجنبية األخرى.

من أقوال صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد: »علينا أن 
نقبل الرأي اآلخر كما علينا أن نتشاور ال أن نتخاصم، وأن نختلف 

ال أن نتعادى، وأن ننتقد بال إشهار، وأن نحاسب بال انتقام، فكلنا 
من الكويت نبدأ وإليها ننتهي وهي الباقية ونحن الزائلون«.

واهلل املوفق.

األلعاب اإللكترونية 
بني متطلبات »عيالنا« 

وفشل قدراتنا التربوية

مشكلة اليمن حتتاج 
إلى حكيم العرب..

عماريات

املوقف السياسي

البعض ولألسف الشديد يتلبسه جني اسمه 
»املؤامرة«، فكل شيء يحدث أو يثار فجأة 

يعتبره جزءا من املؤامرة.
وهذا الهوس لدى البعض الذي يرى كل شيء 
يحدث من حوله جزءا من مؤامرة كبيرة حتاك 

من حولنا.
فكل خبر يخرج ويصبح حديث الناس يعتبره 

تغطية حلدث ما يجري، بل انه يقيس األمور 
وفق نظارة املؤامرة السوداوية.

> > >
هؤالء األشخاص ممن يسكنهم هوس نظرية 
املؤامرة يرون كل شيء من باب ضيق يجعل 
حكمهم على األشياء ناقصا أو خاطئا معظم 
األحيان، وألنهم ال يعرفون حقيقة »اإلعالم« 
فهم يفسرون األشياء وفق معطيات وهمية، 

فتأتي أحكامهم على األشياء تفتقر ألدنى 
املقومات املنطقية. 

> > >
أصدرت احلكومة قرارا بتحديد ساعات العمل، 
ليتناوله الناس في هاشتاق بتويتر، وهذا أمر 

طبيعي، ولكن املهووسني وحدهم وجدوا ان هذا 
الهاء حكومي عن شيء اكبر، ليشغلوا الناس به، 

قضية الشهادات املزورة ثارت وأصبحت »ترند« 
في مواقع التواصل، وفجأة قام املسكونون 
بنظرية املؤامرة وربطوها بتحرك حكومي 

وان احلكومة اخرجت أرنب الشهادات املزورة 
إلشغال الناس عما هو اكبر، وهكذا تستمر 

تفسيراتهم وربط حدث خبري يتسيد اهتمام 
الرأي العام بانه جزء من نظرية إللهاء الناس.

> > >
في احلقيقة عشاق ربط األشياء غير املترابطة 

اصال لينسجوا منها خياالت نظرية املؤامرة 
يتعمدون استغفال الناس، فهم ينسون أو 

يتناسون ان فكرة اإلعالم أو فكرة تناول الناس 
لألخبار تتم وفق آلية بسيطة جدا، فاحلدث 

أي حدث حادث أو جرمية أو فضيحة تنطلق 
بني الناس كخبر وتصبح مشاعا ومثار حديث 

الناس ليوم ويتناولها الناس يوما أو يومني حتى 
تصبح »خبرا قدميا« ثم يأتي خبر آخر وقضية 
اخرى ويجري وراءها الناس ويتداولونها حتى 
تفقد طعمها من كثرة »اللت والعجن« بألسنتهم 
ثم تأتي أو يأتي خبر آخر يصبح مثار اهتمامهم 

وهكذا هي طريقة دوران األخبار مع الناس أو 
دوران الناس وراء األخبار، غالبا ال توجد نظرية 

مؤامرة، بل أخبار تفرض نفسها تأتي وتختفي 
ويأتي غيرها.

> > >
ال توجد مؤامرات، توجد دورة خبرية اعتيادية 
يومية تالمس الناس فيتداولونها وتصبح مثار 
اهتمام الرأي العام، خبر جديد يتسابق الناس 
لنشره فيما بينهم ومن ثم يتسابقون للتعليق 
عليه وإبداء آرائهم ثم يحللون ثم يصلح خبرا 

قدميا، ويأتي غيره في اليوم التالي. 
أخبار تشغل الناس لساعات وأخرى ليوم 

وبعضها رمبا يستمر أسبوعا، حسب حجم 
وطبيعة اخلبر ومدى تأثير محتواه على الناس 
وحجم الشرائح التي ميسها، ال توجد مؤامرات.

> > >
ومن يقل ان احلكومة تسرب أخبارا وجتاوزات 
حكومية أو شهادات هي مسؤولة عنها للتغطية 
على حدث ما أو معاهدة أو صفقة أو مناقصة 
فهو واهم بالطبع ألنه اوال وكما ذكرت يعيش 

وهما مؤامراتيا غير موجود، ثانيا وهو األهم ان 
حكومتنا ال متلك العقلية الكافية والرؤية لنسج 

مؤامرة من أي نوع فشغلها كله وكما نعلم 
يسير بالبركة و»دعوات الوالدين«.

يحتفل العالم باألسبوع العاملي للرضاعة الطبيعية 
في األسبوع األول من أغسطس وقد حددته 

منظمة الصحة العاملية ألهمية الرضاعة الطبيعية 
وفوائدها لنمو الطفل واألم أيضا وقد حث ديننا 

احلنيف بالتأكيد على حق الطفل في الرضاعة 
الطبيعية.

قال تعالى: )والوالدات يرضعن أوالدهن حولني 
كاملني...( سورة البقرة 233.

وفي هذه املناسبة علينا أن نتذكر أمهاتنا الالتي 
لم يبخلن علينا بالرضاعة الطبيعية، ألن األم 

التي ال ترضع طفلها كانت تعتبر أمومتها ناقصة 
وكانت الرضاعة الطبيعية سائدة لغذاء الطفل 
الصحي وإشباعه عاطفيا أيضا ألن الرضاعة 

الطبيعية تقوي العالقة بني األم والطفل.
أما اآلن فمن املؤسف أن معدالت الرضاعة 

الطبيعية أصبحت تدعو للخجل وأصبحت بدائل 
حليب األم منتشرة بالرغم من حق الطفل في 
الرضاعة الطبيعية املنصوص عليه في قانون 

حماية حقوق الطفل وكذلك على الرغم من وجود 
ما يسمى باملدونة الوطنية للرضاعة الطبيعية وما 

تنص عليه من قيود على بيع وتسويق وترويج 
بدائل حليب األم باإلضافة إلى ان شركات احلليب 

الصناعي أصبحت تتسابق لترويج منتجاتها 
وتسويقها لدى األمهات بعد الوالدة مباشرة 

للفوز بعميل جديد.
وقد أظهرت الدراسات العلمية فوائد الرضاعة 
الطبيعية الالمحدودة وحذرت من تأثير بدائل 
حليب األم وأغذية األطفال املصنعة على منو 

وصحة األطفال ومسؤوليتها عن السمنة وزيادة 
الوزن بينهم وما يترتب عليها من أمراض مزمنة 

واضطرابات بوظائف الغدد.
كذلك فقد دعت منظمة األمم املتحدة للطفولة 
)اليونيسيف( إلى تطبيق مبادرة املستشفيات 
صديقة الطفل التي تروج للرضاعة الطبيعية 
ومتنع املمارسات املتعلقة بالترويج لبدائلها.
ومبناسبة أسبوع الرضاعة الطبيعية فإنني 
أرجو أن تعود الرضاعة الطبيعية إلى سابق 
عهدها وخصوصا أن األم املرضعة حتصل 

على تسهيالت بساعات من العمل لتمكينها من 
إرضاع طفلها وأمتنى ان تنشط اجلهود للترويج 

والتوعية حلصول األطفال على حقهم في 
الرضاعة الطبيعية وأن تكون لدينا مستشفيات 

صديقة للطفل في جميع احملافظات وليس 
في مستشفى العدان فقط ألنني على ثقة بأن 
أي مكاسب وإجنازات لرفع معدالت الرضاعة 

الطبيعية سيكون لها األثر اإليجابي على صحة 
األطفال وحمايتهم من األمراض والسمنة وزيادة 

الوزن وإشباعهم نفسيا وعاطفيا ما قد يقلل 
العنف بني األطفال.

كما أرجو تشديد الرقابة على تنفيذ القوانني 
والقرارات التي تصون حقوق الطفل في الرضاعة 

الطبيعية وحمايته من البدائل واألغذية املصنعة 
مبا حتتويه من مضافات ومواد ضارة.

وهمسة عتاب واجبة للزميالت والزمالء األطباء 
والصيادلة والهيئة التمريضية الذين يروجون 

لبدائل حليب األم ويعرقلون جهود تشجيع 
الرضاعة الطبيعية ويحققون املنافع غير املهنية 
من تلك املمارسات التي يجب أن ننقي اجلسم 
الطبي منها ألنها تلحق الضرر بفلذات أكبادنا 

وتؤثر على منوهم وصحتهم.

لم يكن لدينا سابقا الكثير من مكاتب السفر 
ومنظمي الرحالت أو األدلة السياحية وكان 

االعتماد الكلي على املغامرين وتناقل احلكايات 
ونقل التجارب ممن سافر قبلنا، وبعد عدة 

اجتماعات حاسمة مع الصديق هادي الدوسري 
وقع االختيار ذات صيف في منتصف 

التسعينيات ودون تخطيط فعلي على إحدى 
الدول اجلديدة بالنسبة لنا والتي ال نعرف عن 
طبيعتها وال لغة أهلها أي شيء، وقع االختيار 

على دولة رومانيا في شرق اوروبا، بعد الكثير 
من املواقف والضحك والفوضى في السكن 
والتنقل استمر بنا احلال حتى استقررنا في 

مدينة جميلة تدعى »براشوف« وكانت من أجمل 
املناطق اجلبلية اخلالبة ومركز التسوق »السنتر« 
فيها من أجمل األماكن، ولم نكن نعاني إال من قلة 

املطاعم وإن وجدت فهي ال تخدم الذوق العربي 
املتعود على نقيض ما يقدمون من طعام ولم 

يكن ينقذنا آنذاك إال الطبخ في السكن أو مطعم 

البيتزا اململوك ألحد اإلخوان العرب الذي ال يحبذ 
وجودنا فيه كثيرا، بل لم يتحدث إلينا وال مرة 
واحدة وهو يعلم أننا عرب ويترك مهمة تولي 
طلباتنا للعاملني لديه، وبعد طول انتظار وملل 

من أكلهم ومن نوعية اخلبز لديهم املزعجة جدا 
في األكل ومبا أن احلاجة أم االختراع ذهبت ذات 
صباح الى مطعم البيتزا وطلبت منه أن يعطيني 

»بيتزا بدون بيتزا« أي طلبت بيتزا بدون أي 
مكونات غير رقيقة اخلبز السفلية فقط وبعد 
جهد ومحاوالت لتفهيمه، تدخل األخ العربي 

الذي قال لي سأعطيك ما تطلب ولكن سأحاسبك 
وكأنها بيتزا كاملة، فوافقت على شرطه باسما 

طمعا باخلبز الذي نعرفه، استمر بي احلال ملدة 
يومني وعند دخولي لليوم الثالث وجدت املطعم 

مزدحما من بعض العرب وإذ بأخينا العربي 
يستقبلني باألحضان قائال »انت منني جبت 

هالفكرة، هسا ابيع بيتزا بدون بيتزا وبنفس 
السعر، ولك انت قلبت مطعم البيتزا مالتي خبز 

تنور«، تبادلنا الضحك وقلت له إن اهلل هو الرزاق 
واحلاجة أم االختراع.

اعتقد أن أهل الشهادات املزورة مثل البيتزا اللي 
ما هي بيتزا، والسؤال: هل سيجد هؤالء أحدا 

يتعاطف معهم؟ فالظروف هي من أجبرتهم على 
أن يحتالوا على الدولة كما احتلت أنا على البيتزا 

ووجدت من يساعدني! وبالنهاية هم من تعود 
على طبيعة أن تكون الدراسة واحلياة سهلة 

فلماذا التعب! )مو الزم بيتزا باخلضار عادي 
خبزة تنور متشي احلال(.

بعد هذه القصة هل تصدقون أن احلكومة جادة 
مبحاسبة من باعوا لنا خبز التنور على انه بيتزا 

كاملة وبدون علمنا وأخذوا ما ليس لهم به من 
حق؟ أم انها مجرد جلان تعقبها جلان؟!

ال أعلم.. أما عن نفسي فأنا أصدق إجراءات 
احلكومة ومبا أننا شركاء معها فستطلعنا على 

نتائج تلك اللجان قريبا جدا ودون تسويف أبدا، 
فهي خط الدفاع األول في هذا املضمار.

مع قرب موسم احلج بدأت حمالت احلج 
استقبال وتسجيل احلجاج لهذا العام من 

مواطنني ومقيمني.
كل عام نتحدث عن أسعار احلمالت اخليالية 

واملتفاوتة من حملة ألخرى دون أي تدخل يذكر 
من قبل اجلهات الرقابية. 

وزارة األوقاف املسؤولة عن ترخيص تلك 
احلمالت لم حترك ساكنا طوال السنوات السابقة 

بشأن األسعار رغم املطالبات املستمرة من قبل 
الناس ولكن ال حياة ملن تنادي.

أصبحت التكلفة اإلجمالية بناء على األسعار 
املعروضة في السوق للحاج الواحد في احلمالت 

تتراوح بني 1700 و3000 دينار، الغريب في 
األمر ال نرى كذلك أي تدخل لوزارة التجارة 

التي يكمن عملها في مراقبة األسعار واحلد من 
استغالل البعض لهذا املوسم في التالعب في 

االسعار.

اخلدمات التي تقدمها تلك احلمالت منذ سنوات 
لم تتغير عن السابق وكل عام نشهد زيادة 

مطردة رغم أنه ال توجد أي رسوم أو ضرائب 
حتصل في ذلك الوقت.

بعض أصحاب احلمالت مع األسف ربطوا ارتفاع 
االسعار وذكروا أن الزيادة جاءت بسبب إقرار 
الضريبة املضافة، التي زادت تكاليف الكهرباء 
والبنزين، الذي أدى إلى رفع بعض احلمالت 

أسعارها، متناسني بأن األسعار لدينا في الكويت 
كل عام تشهد زيادة وليست للضريبة املضافة 

أي عالقة فيما يشهده سوق حمالت احلج 
الكويتي.

للعلم الضريبة تطبق ألول مرة في هذا املوسم، 
علما ان من يريد احلج يعاني مشكلة ارتفاع 

األسعار منذ عقد من الزمن.
يجب على وزارتي األوقاف والتجارة إيجاد آلية 
واضحة تلزم أصحاب احلمالت بتسعيرة معينة 

متكن احلاج من االلتحاق بتلك احلمالت ويكون 
السعر في متناول اجلميع بدال من الوضع 

احلالي، اخلدمات متشابهة واألسعار متفاوتة. 
الكرة اآلن في ملعب وزارة التجارة، حيث إنها 

املسؤولة عن مراقبة األسعار بشكل عام احلمالت 
متارس عمال جتاريا بالدرجة األولى وعلى 

التجارة مراقبة االسعار املطروحة باألسواق 
ومحاسبة من يستغل املوسم وسحب ترخيصه. 
اجلميع اآلن يطالب التجارة واألوقاف بإنقاذهم 

من غالء احلمالت الفاحش الذي يحتاج إلى تدخل 
حكومي فوري يلزم به أصحابها بتوحيد األسعار 

بدال من إطالقها.
أخيرا أقترح على وزارة األوقاف أن تنشئ 

شركة مساهمة للحج والعمرة وتقدم من خاللها 
كل اخلدمات للمواطنني واملقيمني، وحتت 

إشراف احلكومة وبذلك ستنتهي مشكلة األسعار 
املصطنعة التي تظهر لنا كل عام.
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