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لكل مجتمع انساني خصائصه 
وصفاته السائدة وهي بالطبع ال 
تنطبق على جميع منضويه بل 
على جزء منهـــم ومن ذلك فمما 
يتـــم مالحظته على البعض من 
امور  الكويتي املعاصر  املجتمع 

عدة منها:
الفارغ  الزهـــو والفخـــر   <
واالعتقاد الســـائد بأننا الشعب 
الوحيد الفاهم في العالم لذا نرى 
سن قوانني وتشريعات (اخرها 
التحول للدائرة الواحدة) لم يسن 

مثلها في بلد آخر قط.
العالم مبدأ اعطاء  > يتبنى 
اجلزرة للمجّد والعصا للمسيء 
فيرفـــع املنجزين مـــن االذكياء 
واالكفاء واالمنـــاء ألعلى الرتب 
حتى يضحوا قدوة حسنة لالجيال 
املقبلـــة، اما في بلدنـــا املعطاء 
فيشيع اختراع كويتي فريد اسمه 
«احملاسبة املعاكسة» اي استخدام 
العصا والعقاب للمجّدين واهداء 
مزارع «اجلزر» للنكرات والقدوات 

السيئة.
> والكويـــت العزيـــزة هي 
كذلك املقر العاملي حلزب «اعداء 
النجاح»، فال جتد في بلدنا منجزا 
اال وتسمعه يشكو االمّرين ممن 
يترك لهم املجال للفخر بأنهم من 
حاربه وعرقله والصياح بعد ذلك 
وبغباء شديد «انظروا لقد فشل 
املنجز ونحن بالطبع من افشلناه» 

وعجبي.
> عدم التعلـــم من االخطاء 
التي تقع ومن ثم اعادتها مرارا 
وتكرارا رغم ان علماء احليوان 
اكتشـــفوا منـــذ زمـــن بعيد ان 
الكثير من سالالت القرود وبقية 
املخلوقات تتعلم من اخطائها وال 
تقع حتى احلمير ـ اجلكم اهللا ـ 
في نفس احلفـــرة مرتني (لدينا 
من يقع في نفـــس احلفرة الف 

مرة دون تعلم).
> تفشـــي احلرمنـــة وعدم 
االمانة وتسميتها بـ «الشطارة» 
حتى توقف االخرون عن مشاركة 
الكويتيـــني في اعمالهـــم لعدم 

الشعور باألمن واالمانة معهم.
> اختفاء اخلصال احلميدة من 
كرم  ونخوة وفزعة واعتبارها 
من دالالت الغفلة والغباء، وتفشي 
باملقابل اخلصال الدنيئة من غدر 
وبخل وخسة وتقدمي من يشتهر 
بها في مراكـــز العمل واملجالس 

والدواوين.
> تفشي مفاهيم الكسل والعبط 
وكراهية العمل اجلاد مقابل الطمع 
الشديد في املكاسب املادية التي 
يتم بعد ذلك «فسفستها» طبقا 
ملبدأ وفر الفلس واصرف الدينار.. 

منتهى الذكاء!
> البيـــع بأبخس االســـعار 
وارخـــص االثمان الجمل وارقى 
القيم واملبادئ االنسانية كاحلفاظ 
على الصداقـــة أو التواصل مع 

االقارب.
> شيوع ثقافة االستماع لوجهة 
النظـــر الواحدة واتخاذ املواقف 
احلـــادة بناء علـــى ذلك املعطى 
فـ ٩٠٪ من مشـــاكلنا السياسية 
والوظيفية واالقتصادية والعائلية 
واالجتماعية تقوم على معطى 
غبي جدا هو االســـتماع لوجهة 
نظر واحـــدة وتصديقها وكأنها 
كتاب منزل دون االستماع لوجهة 
النظر االخرى وهو احلد االدنى 

الذي تفرضه احلكمة والعقل.
البغيضـــة  > العنصريـــة 
واالستعالء املكروه على االخرين 
وهو امر ال يقبله احد من الشعوب 
املنجـــزة كاالملـــان واالميركان 
واليابانيني والسويسريني فكيف 
يتم فهمه او قبوله من شـــعب 
الذكر؟!  تسوده الصفات سالفة 

لست ادري!
 < < <

آخر محطة: ١- باملختصر املفيد، 
جل مشاكلنا بسبب احلاءات االربع 
اي احلمرنـــة واحلرمنة واحلقد 

واحلسد.
٢- ان نقر بعيوبنا لتصحيحها 
والعودة بنا ملكارم االخالق خير 
من انكارهـــا وابقائها وإخفائها 

حتت.. السجادة!

في خصائص المجتمع الكويتي المعاصر مسافر بال حقائب
الصيف موسم للسفر، 
وفي االسفار فوائد عدد 
بعضها اإلمام الشافعي 
«تفرج هم واكتســـاب 
معيشـــة.. وعلم وآداب 
وصحبة ماجـــد» غير 
أن ذلـــك ال يحـــدث في 
الكويتـــي،  مجتمعنـــا 
فالســـفر فـــي مفهوم 
العديدين منا «تضييع 
وقت والتهـــام وليمة.. 
ســـهر ونـــوم ومقهى 
وتسوق» فنحن ال نبحث 
عن املعرفـــة وبالتالي 
ال نـــزور املتاحف، وال 
نبحث عن تفريج الهموم 
بالشكل السليم، وبالتالي 
ال تهمنا الطبيعة وجمالها 

أو وحشيتها.
الدول  الى  نســـافر 
املشهورة  الســـاحلية 
بشطآنها فال نعوم في 
البحر ونكتفي بالفرجة 
على مخلوقات اهللا من 
السابحني والسابحات، 
الـــدول  الـــى  نذهـــب 
املشـــهورة بتاريخهـــا 
فال نزور املتاحف فيها 
ونكتفي باجللوس في 
املقاهـــي والفرجة على 
البشـــر مـــن العابرين 
والعابرات، نشد الرحال 
الى دول مشهورة بثراء 
الفن فيها فال نذهب الى 
معارضها الفنية ونكتفي 
بالغداء في مطعم لبناني 
فـــي مطعم  والعشـــاء 

هندي.
قبـــل الســـفر نفتح 
احلقائب ومنأل جوفها 
بالثياب الكثيرة، نسافر 
شهرا ونأخذ معنا مالبس 
تكفـــي لســـنة، وكأننا 
ذاهبون الى عرض أزياء 
للمشاركة فيه، نحرص 
على االسفار دون التزود 

بثقافة السفر.

صالح الساير
www.salahsayer.com

 كتب صـــالح فؤاد عبيد، وهو 
من البحرين الشـــقيقة: «يحق لنا 
فـــي البحرين أن نفخـــر باالجناز 
الذي حققته هيئة الكهرباء واملاء 
مؤخرا بتدشـــينها عصـــرا جديدا 
في إنارة شوارع البالد باستخدام 
الطاقة الشمسية، بعد أن قامت إدارة 
ترشيد الكهرباء بالتوسع في تركيب 
أعمدة إنارة تعمل بالطاقة الشمسية، 
وسوف تعمل هذه األعمدة مبعزل 
عن شبكة الكهرباء، ما يؤدي، إضافة 
الى توفير الطاقة، إلى االقتصاد في 
تكلفة التمديدات وما تســـببه من 
إزعاج وتخريـــب للممتلكات عند 
احلفر للصيانة ما يحقق وفرا في 
امليزانية ميكـــن توجيهه ألبواب 
أخرى فـــي تطوير اســـتخدامات 

الطاقة» انتهى.
نعم، يحق لألخ صالح أن يفخر 
بوجود إستراتيجية لتطوير موارد 
الطاقة متتد الى العام ٢٠٣٠، وسيتم 
في هذا العام بـــدء العمل في عدة 
محطات للكهرباء بالبحرين بتكلفة 
٩٨٥ مليون دوالر، وتتم حماية هذا 
الصرف من الهدر بأفكار متميزة، 
مثل توليد الطاقة بالرياح، كما حدث 
مع أحدث برجـــني صارت صورة 
املـــراوح التي تـــدور بينهما مادة 
حملطات التلفزيونات العاملية، نظرا 
ألن استخدام الطاقة من الريح عادة 
ما يتم خارج املدن، ما جعل للبحرين 
موقع الســـبق في هذا املجال على 
الدولي، وبالطبع عندما  املستوى 
تطرح هذا األمر في الكويت سيأتي 
اجلواب «ال، ال، هـــذا غير عملي» 
مثل جوابهم عن اســـتخدام الغاز 
في البيت بالتمديدات بدال من نقل 
األسطوانات، رغم أنها مطبقة في 

األحمدي منذ ٤٥ عاما!
 إنهـــا بكائيـــة الكويت املزمنة 
وســـلبيتها املطلقة مع املشاريع 
التنموية املتعثرة، فهناك على سبيل 
املثال قائمة من املشاريع التي تتوجه 
الدولة لتنفيذها حتت إشراف شركة 
متلكها احلكومة بالكامل، وتعمل 
على أساس استثماري، ومن مشاريع 

تلك الشركة:

١-القطاع الصحي:
* تأهيل وتطوير منطقة الصباح 

الصحية.
* بناء مستشفى متخصص في 
القلب والشـــرايني يلحق  جراحة 
بـــه فنـــدق للوافدين مـــن خارج 

الكويت. 
* مركز صحي ألبحاث أمراض 
السرطان والضغط..الخ، بالتعاون 

مع شركة عاملية متخصصة.
* مركز حديث للعالج الطبيعي 
وإعادة تأهيل املصابني في احلوادث 

واحلروق.
٢- القطاع الصناعي:

* االستثمار في تأهيل املناطق 
الصناعية.

* مصنع ألغذيـــة متخصصة 
لألطفال واالحتياجـــات اخلاصة 

للمسنني وغيرهم.
* االستثمار في مشاريع الطاقة 

الكهربائية .
والقائمة طويلة مما تطمح إليه 
الكويت من مشاريع متعددة بعضها 
في االستثمار البشري وغيره، ومن 
املؤمل، أكرر املؤمل، أن نخرج من 
هذه «الالئكية» التي تخنق الكويت 
بشكل تدريجي، وقد رأينا كم من 
املسؤولني الذين غطسوا في مستنقع 
التردد خوفا على مواقعهم ومع ذلك 
لم ينقذهم ذلك اخلوف، وغادروا 
مناصبهم، فإذا كان هذا واقع احلال 
فلماذا ال يتعظ غيرهم من املسؤولني 
احلاليني وميارسون مسؤولياتهم 

بغير خوف.
كلمة أخيرة:  يترك التالميذ مدارسهم 
من دون إغالق حنفيات احلمامات 
بشكل جيد، ويكون من وراء ذلك 
هدر كبير طـــوال الليل إلى اليوم 
التالي، ويرفض احلارس مغادرة 
موقعـــه إلغالق تلـــك احلنفيات، 
يقـــول محدثي: «هنـــاك نظام آلي 
للســـيطرة على حركـــة املياه، لو 
أرادت الـــوزارة تركيبـــه لوجدت 
أكثر من جهة تتنافس فيما بينها 
في السعر واخلدمة، فهذا الهدر... 
حرام»... منا إلـــى وزارة التربية 

وحملة ترشيد.

إضاءة شوارع بالطاقة الشمسية وفر في الكهرباء وإزعاج الحفر للكيبالت
العشوائية السياسية التي عاشتها الكويت على 
مدى ما يقرب من ثالثني عاما، اوجدت ورسخت 
مفاهيم سياســـية خاطئة، هي ليست من صلب 
السياسة وال من هوامشها، فدخل عالم السياسة 
من هم ليسوا سياسيني ـ اساسا ـ وال عالقة لهم 
بالسياســـة من قريب او بعيد، سواء في مجلس 
االمة او حتى كوزراء في احلكومة، وان كان يشفع 
للحكومة اســـتعانتها ببعض اهل التخصصات 
(التكنوقراط) لالستفادة من درايتهم وخبراتهم 
في تنفيذ املشاريع التنموية، فإنه ليس من مبرر 
الن يدخـــل الهواة واحلـــواة واصحاب االغراض 
واهل الهوى في عالم السياســـة من خالل بوابة 

مجلس األمة.
واالدعاء بأن الدميوقراطية تتيح لكل من يرى 
في نفسه الكفاءة لتمثيل الناس، ان يعلن نفسه 
مرشـــحا وصناديق االقتراع يكمن فيها اجلواب، 
هو قول مجحف ومضر ومســـيء، لذلك تسعى 
كثير من الدول الدميوقراطية احلقيقية الى تقييد 
هذا االمر وعدم فتح الباب الدميوقراطي مشرعا 
وعلى مصراعيه لكل من سولت له نفسه «متثيل 

األمة»!
فوضعت تلك الدول شروطا ملن يريد ترشيح 
نفســـه لعضوية البرملان، حتى ال تعم الفوضى 
التشريعية ويتسلم مقاليد التشريع والرقابة من 

هم ليسوا أهال لها.
ولعل هذا اوضح ما يكـــون في برملاننا الذي 
حتول الـــى ندوة دينية يتقـــاذف فيها اخلطباء 
التنابذ الطائفي او يلقون من على منبرها مواعظهم 

الدينية!
خطباء املساجد ومدرسو الشريعة ومن هم على 
شاكلتهم او يقلدونهم ويسيرون على خطاهم هم 
الذين لهم احلظوة واالكثرية في مجالســـنا على 
مدى االعوام الثالثني املاضية، وهو ما ساهم في 
صرف العمل الدميوقراطي عن مساره الصحيح، 
وعطل عجلة التنمية فـــي البالد وأتاح الفرصة 
وشجع بعض نهازي الفرص واالستقالليني على 
دخول الندوة البرملانية، فســـاء الوضع وسارت 
البالد نحو اجتاه آخر غير الذي يفترض ان تسير 
عليه وما كان مخططا له في بدء احلياة البرملانية 

في البالد.
ان الذين يريدون حماية الدميوقراطية في البالد 
عليهم ان يختاروا الطريق الصحيح الذي يسيرون 
عليه لتحقيـــق هذا الهدف، واالبتعاد عن االدعاء 
بحماية الدستور، الن الدستور وبوضعه احلالي 
هو الذي جمد احلياة السياسية وهوى بها الى هذا 
الدرك الذي هي فيه اآلن، وهو الذي اوقف عملية 

التعديل او التدقيق في هويات «ممثلي االمة»!

عشوائية أدت إلى عشوائية

كالم مباشر

فيصل عبدالعزيز الزامل
Faisalalzamel@yahoo.com

فاطمة عبدالرحيم اليوم وياكم
تســــتضيف ديوانيــــة «األنبــــاء» النجمــــة البحرينية 
فاطمــــة عبدالرحيــــم اليــــوم (اخلميــــس) مــــن الســــاعة
 الـ ٦ مساء حتى ٧ مساء وذلك للرد على استفسارات القراء 
حول جديدها لشهر رمضان املقبل. النجمة البحرينية فاطمة 
عبدالرحيم ســــتكون على الطرف اآلخر مــــن الهاتف وذلك 
على االرقام التالية: ٢٤٨٣٠٣٢٢ - ٢٤٨٣٠٨٠٥ - ٢٤٨٣٠٩٧٩  

داخلي ١٣١ - ٣١٨.
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بتول عبداهللا علي احلـداد، زوجة 
محمد فاضـــل القطان ـ ٢٤ 
عامـــا ـ الرجال: املنصورية 
ـ حســـينية آل ياسني ـ ت: 
٢٢١٥٨١٤٧ ـ النساء: الشعب 
ت:  ـ  م٥  ـ  ش٥٤  ـ  ق٥  ـ 

.٩٩٨٦٥٨٦٣
محسن عبداهللا عايد العنزيـ  ٧٩ عاما 
ـ العارضية ـ خيمة بجانب 

السنترال ـ ت: ٩٧٨٨٧١٧٦.
عبداهللا احمد يوسـف محمد العميري 
ـ ٥٧ عاما ـ الرجال: السرة ـ 
ق٣ـ  ش علي بن ابي طالبـ  
م١٦ـ  ت: ٩٩٧٤١٦٣٦، النساء: 
الســـرة ـ ق٢ ـ ش٨ ـ م٣١ ـ 

الدفن بعد صالة العصر.

إغالق ١٠ مصانع للخمور في الفروانية

تعطل الكمبيوترات 
يربك الدخول والخروج 

في منفذ النويصيب

محمد الدشيش
شـــن رجال أمن الفروانية يوم أمس حملة استهدفت 
أوكار تصنيع اخلمور احملليـــة ومتكن رجال األمن من 
اغالق عشرة مصانع لتصنيع وترويج اخلمور احمللية 
وجاءت احلملة بإشراف مدير أمن الفروانية العميد دليهي 

الهاجري كما جرى توقيف ١١ وافدا في حملة املداهمة.
مـــن جهة أخرى ضبط رجال امن الفروانية ٢٩ وافدا 
مخالفـــا لقانون اإلقامة مت احتجازهـــم في مديرية أمن 

الفروانية متهيدا البعادهم عن البالد.

أمير زكي
ادى تعطل عـــدد من اجهزة 
النويصيب  احلاسوب في منفذ 
امس الـــى عرقلة وتأخر دخول 
وخروج املسافرين من املنفذ الكثر 
من ١٠ ســـاعات وبلوغ طوابير 
االنتظار ملســـافات طويلة امام 

كاونترات اجلوازات.
وبحســـب مصدر امني، فإن 
الكمبيوتـــرات تعطلت صباح 
امس ما ادى الى ارتباك في عملية 
التدقيق عن بيانات املسافرين، 
غير ان رجـــال امن املنفذ قاموا 
مبحاوالت العمل على جهاز واحد 
لتخليص االجراءات، مشيرا الى 
ان فنيي الوزارة قاموا باصالح 

اخللل بعد ١٠ ساعات.
واشار املصدر انه ومن حسن 
احلظ ان العطل حصل في غير 
العطل الرســـمية حيث يزدحم 
املركز باملســـافرين موضحا ان 
اجراءات التدقيق على املغادرين 
والقادمني متت وفق آلية ضمنت 
عدم مغادرة اي مطلوب او دخول 
اي شـــخص ممنوع من دخول 
البالد وهو ما تســـبب في تأخر 
دخول وخروج املسافرين خالل 

فترة تعطل اجهزة احلاسوب.


