
محطات السايرزم بال قناع

رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
عقد المؤتمر العربي العاشر لإلدارة.

ـ وسنصل إلى المؤتمر العاشر بعد المائة وحالنا كما هو ما دامت 
الواسطة موجودة.

دراسة: النمل يتفوق على البشر في اتخاذ القرارات العقالنية.
ـ أتمنى من بعض الوزارات تعّين »نملة« كمستشار يمكن تحل مشاكلها.
أبواللطفواحد

صالح الشايجي
katebkom@gmail.com

سامي عبداللطيف النصف
samialnesf1@hotmail.com

نش���رت احدى الصحف العربية ص���ورة لرجل كويتي 
يلبس نظارة شمس���ية )خطير( له اس���م لم اسمع به قط 
في بلدن���ا وقد احتلت اعالناته 3 صفح���ات كاملة، االولى 
بقلم احدى موظفاته ذّكرت ضمن مقالها بأريحيته وكرمه 
واعمال اخلي���ر التي يقوم بها حتى انه ال يرد قط محتاجا 

او سائال.. يا سالم!
> > >

الصفحة االعالنية الثانية امتألت باس���ماء مشاريع له 
مت االدعاء انها قائمة في االماكن الشهيرة والغالية في ذلك 
البلد وال يعلم احد حقيقة او حجم او نس���بة مش���اركته 
في تلك املش���اريع املدعاة، والصفحة الثالثة امتألت بأرقام 
هواتف ودعوات الصحاب الثروات اليداع اموالهم لديه كي 
يس���تثمرها لهم بعوائد مرتفعة، ودعوات اخرى الصحاب 
العقارات او االراضي الفضاء لتقدميها له كي يطورها ويرفع 

من قيمتها.
> > >

احدى االلعاب الشهيرة التي يلعبها الصغار في كل مكان 
لعبة »عسكر وحرامية« حيث ميثل البعض دور»احلرامية« 
فيقومون باالختباء عن اعني الشرطة وتنتهي عادة تلك اللعبة 
باصطياد من ميثلون رجال االمن ل�»احلرامية« ومحاسبتهم 
محاسبة شديدة تتمثل احيانا بالصفع والركل، ومع مرور 
السنني حتول الصغار الى كبار وتغيرت معهم قواعد اللعبة 
واختلط���ت اوراقها فلم يعد احد مييز بني العس���كر وبني 
»احلرامية«، ولم نعرف من الذي يختبئ من اآلخر، او من 

الذي ينهب ويسرق ومن الذي يحاسب ويعاقب.
ففي كل صباح يقرأ الناس عن عمليات السرقة والتجاوزات، 
فالوزارات تنهب عبر العقود غير املراقبة ويعلم من يقوم 
بتلك االمور ان احدا لن يسأله قط عن االموال التي سلبت 
والدنانير التي سرقت بل ستتحول القضية الى ازمة سياسية 
اخرى تنتهي كالعادة الى ال شيء، او الى ما هو اشبه بالدخان 
املتصاعد في الهواء، ويستمر قطار السرقة والتجاوز مسرعا 
في طريقه وسط عش���رات االجهزة الرقابية مظهرا لسانه 

االحمر الطويل لهم وللناس املتابعني لتلك القضايا.
> > >

وقد وصلت الرسالة سريعا الى شعبنا الفاهم والواعي 
فبدأت عمليات التسابق على النهب والنصب من قبل اجلميع، 
و»اخذ ما ميكن أخذه قبل نفاد الكمية وانتهاء عصر النفط«، 
ومت رفع املتجاوزين على االكتاف بدال من دوسهم، واال فكيف 
نفسر اعادة انتخاب مجالس ادارات اجلمعيات التعاونية التي 
حتول املاليني من ارباح اجلمعيات الى حساباتها اخلاصة؟! 
ولوال القرارات احلكومية باالقالة واالحالة للنيابة وتعيني 
البدالء لسرقوا كل ما ميكن حتريكه ونقله فوق االرض وملا 

ابقوا حتى على الكحل في العيون!
> > >

آخر محطة: نخش���ى ان نكون قد حتولنا من مدينة احلقد 
واحلسد الى عاصمة النصب واالحتيال، وال حول وال قوة 

اال باهلل.

»عسكر وحرامية« األبوات
فيص��������ل  نكن����ي 
»أبوغازي« نسبة مللوك 
الهاشميني، كما  العراق 
نلقب من يحمل اس����م 
جم����ال ب����� »أبوخالد«، 
النجل  نس����بة خلال����د 
االكبر جلمال عبدالناصر، 
وك��ذل����ك يعق��������وب 
»ابويوس����ف« نس����بة 
ألنبياء بني اس����رائيل، 
وعلي »ابوحسني« نسبة 
للحس����ني گ س����بط 
رسول اهلل ژ، كما نلقب 
خالد »ابووليد« نسبة 
للقائد االسالمي الشهير 

خالد بن الوليد.
يطلق املصريون على 
صالح لقب »ابوصالح« 
الكويتي����ون  ويطل����ق 
عل����ى صال����ح وصالح 
اسم »ابوصلوح«، وكل 
عبدالرحمن يكنونه بلقب 
»ابوفهد«، وعبدالعزيز 
يكنى »أبوسعود«، رمبا 
نسبة للقائد السعودي 
املل����ك عبدالعزي����ز بن 
سعود، واشهر االبوات 
في الدراما التلفزيونية 
»ابوعنتر«، وفي الصحافة 
الكويتي����ة »ابوطالل« 
االس����تاذ محمد مساعد 

الصالح، شفاه اهلل.
حم����ل العرب قدميا 
كنيات منس����وبة لآلباء 
ثم حتول االمر فأصبح 
االب يكنى باسم االبن، 
وال اعلم اذا كانت االمم 
االخرى تفعل ما نفعل، 
فال اعرف ش����خصا من 
الهند اسمه ابوديسوزا، 
وال ش����خصا م����ن بالد 
الفرجنة اسمه ابوهنري 
غير اني اعرف شخصا 
آدم اطلق على  اس����مه 
ابنه اسم »َبَشر« ليحمل 
االب لقب »ابوالبشر«.. 

كلهم.

صالح الساير
www.salahsayer.com

 يصل عدد االشخاص املدخنني في 
تركيا الى 22 مليون شخص، ومتثل 
النساء نسبة كبيرة من املدخنني الذين 
تشاهدهم في كل مكان ينفثون الدخان 
على الناس، وتعتبر تركيا سابع أكبر 
سوق في العالم للسجائر املستوردة، 
االس���بوع املاضي بدأ العمل بقانون 
»منع التدخني ف���ي االماكن املغلقة« 
وه���ي خطوة كبيرة بع���د أن ارتفع 
معدل الوفيات هناك بسبب أمراض 
متصلة بالتدخني، وقد لقي القانون 
استجابة كبيرة من الناس مبن فيهم 
املدخنون، وحتى قبل أن يبدأ سريان 
تطبيق القانون حيث سجلت مبيعات 
الش���هر املاضي انخفاضا  السجائر 
بنسبة 7%، ما يشير الى رغبة عدد 
كبير م���ن املدخنني في التخلص من 
هذه املشكلة وهم ينظرون الى القانون 
كعنصر مشجع لهم، خاصة أنه ينص 
على عقوبات تصل الى 2.500 يورو 
بالنسبة الصحاب املقاهي، و32 يورو 

بالنسبة لالفراد.
س���ؤال، جنحت دول كثيرة في 
الشرق االوس���ط في تطبيق قانون 
»منع التدخني في االماكن املغلقة«، 
كالبحرين وغيره���ا، وقد أصدرت 
الكويت هذا القان���ون منذ أكثر من 
عشر سنوات، وكالعادة املشكلة في 
التطبيق، ليس م���ن جانب االفراد 
العاديني فقط، بل من أجهزة حكومية 
تبادر الى إظهار االستخفاف بالقانون 
كما يحدث في مطار الكويت الذي ال 
يكتفي بالتساهل مع مخالفي القانون، 
بل يرخص حملل تدخني الشيشة في 
الواجهة االولى التي تستقبل الزائر 
الى هذا البلد، ترى ماذا يقول زوار 
الكويت والقادم���ون للعمل فيها إذا 
التدخني«  ش���اهدوا عالمة »ممنوع 
معلقة في كل مكان، وبجانبها محل 
للشيش���ة تدخل روائحه الى داخل 
صال���ة املط���ار؟! إن هذا التس���يب 
سيتجاوز التدخني ويصل الى عدم 
االهتمام بقوان���ني البلد، مثل موعد 
انتهاء كرت الزيارة، معدل س���رعة 

قيادة السيارة ..الخ.
 لقد شمل قانون منع التدخني في 
البحرين، وتركيا، والكويت ما يلي:

1 - حظ���ر التدخ���ني في س���ائر 
االماكن املغلقة كاملكاتب احلكومية 
والشركات والبنوك، إضافة الى املقاهي 
التي تق���دم النرجيلة والكافيتريات 
واملطاعم والفنادق، واملراكز الترفيهية 
سواء التابعة منها للقطاع العام أو 

اخلاص.
2 - حظر التدخ���ني أيضا داخل 
وس���ائل النقل اجلماعية )احلافالت 
واملت���رو والقط���ارات والبواخ���ر( 
وسيارات االجرة ومباني اجلمعيات 
العج���زة وااليتام  واملكتبات ودور 

وغيرها.
3 - يشمل احلظر االماكن نصف 
املغلقة أيضا )باستثناء املنازل( والتي 
لها سقوف متحركة أو نوافذ أو أبواب 

جانبية أو شرفات واسعة.
4 - يتعني على املعنيني في االماكن 
التدابير الضرورية  اتخاذ  املفتوحة 
ملنع تأثر غير املدخنني بدخان املدخنني 
أو تس���رب الدخان الى أماكن مغلقة 

مجاورة.
يا س���ادة، نحن بحاج���ة الظهار 
االحترام للقوانني التي يتم إصدارها، 
والتي تهدف ال���ى حماية أطفال من 
سلوك آباء ال يهمهم مترير السموم 
الى أطفالهم، وفي حاالت كثيرة كان 
التدخني هو احملطة االولى للوصول 
ال���ى تعاطي املخدرات، هذه االس���ر 
بحاجة ال���ى مس���اعدة الدولة عبر 
ممارسة احلزم في تطبيق القانون، 
وعدم االكتفاء باالشادة بالدول التي 
جنحت في حماية شعوبها، بغير أن 

نفعل شيئا مماثال.
كلمة أخيـرة: كان الشيخ عبداملجيد 
الزنداني يحاضر في جامعة صنعاء 
حول معجزات القرآن الكرمي فسأله 
طالب متشكك »ملاذا يقول القرآن الكرمي 
)ما جعل اهلل لرج���ل من قلبني في 
جوفه(، أليس���ت املرأة إنسانا مثل 
الرجل؟« كانت نبرة صوت الطالب 
املشككة سببا لتركيز أبصار الطلبة 
على الش���يخ الذي سكت قليال، فعم 
الصمت القاعة، ثم رفع الشيخ رأسه 
وقال »نعم، املرأة إنسان مثل الرجل، 
ولكن قد يكون لها قلبان في جوفها، 

إذا حملت«.

قانون »منع التدخين في األماكن المغلقة« يتنقل من دولة ألخرى
البد من توفيق األوضاع وتقريب التباينات في اآلراء 
املختلفة بل املتصارع���ة واملتناحرة، حول ما يثار من 
قضاي���ا عامة خاصة باملجتمع ككل، وليس���ت لفئة او 

شريحة اجتماعية دون أخرى.
وااللتزام االخالقي باحلدود الواجب على املواطن التقيد 
بها وعدم جتاوزها، هو الركيزة االساسية في توفيق تلك 
االوضاع وتقارب وجهات النظر، اما الشطط والولوج 
في مناطق ليس من حق الفرد التحرك داخلها، فهو امر 
ينذر باخلراب وبتفاقم االوضاع فيما ال يخدم مصلحة 
املجتمع، حيث املتضررون هم ابناء املجتمع ككل، ولن 

يقتصر الضرر على العابثني بتلك النار.
ونتيجة للتراخي والتسيب والالمباالة، نشأت في 
بالدنا على مدى العقود الثالثة االخيرة، فئة مستجدة 
� في أفكارها � على املجتمع الكويتي، وراحت هذه الفئة 
تنمو وتكبر بصورة مريبة ومثيرة للشبهات والشكوك، 
وتستحق ألف سؤال وسؤال، وهذه االسئلة االلف، قد 
طرحت على مدى هذه العق���ود الثالثة، ولكن بالطبع 
دون اجابة من اجلهة املتراخية واملتسيبة والالمبالية، 

ونقصد بها احلكومة!
هذا الوضع املائع مّكن تلك الفئة من تس���لم مقاليد 
املجتمع وصوغ افكاره مبا يتالءم مع اهوائها ومصاحلها 
والتي هي بالض���رورة مضادة ومتعارضة مع مصالح 
املجتمع ككل، واشعرها بالسيادة في ظل ضعف القوى 
او الفئات االخرى والتي تركت بال س���ند او حماية من 
احلكومة، حتى وصلنا الى ما نحن فيه اآلن من محنة 
او محن، وكلما خلعنا رداء محنة، ألبس���نا عباءة أزمة 
سوداء، وهكذا حتى صرنا اآلن كمجتمع في مواجهة تلك 
الفئة املتسلطة املستبدة، ونقصد بها الفئة التي نشأت 

ومنت في رحم التراخي احلكومي.
عنوان تلك الفوضى اليوم، ما س���مي بأزمة املناهج 
الدراس���ية والتي صاغتها تلك الفئة املستبدة في زمن 
التراخي لفرضها على عقول الناشئة ولتسميم عقول 
السذج والبسطاء، وحينما ثار املجتمع ضد تلك املناهج 
الرديئة، ثارت ثائرة تلك الفئة املستبدة وأنذرت باشعال 
الن���ار في اث���واب األبرياء! ونحن عل���ى يقني بأن تلك 
الثورات الصوتية ما ه���ي اال زوبعة في فنجان، وهي 
مجرد تخويف للحكومة ول���ردع املجتمع عن التحرك 
في االجتاه الصحيح، فإذا ما تراخت احلكومة وخضعت 
لالبتزاز وخشيت من التهديد، فإن الويل كل الويل لنا 
ولبالدنا! او رمبا يقودنا خضوع احلكومة لتلك الفئة 
الى تفسير ذلك، على ان تلك الثورة هي ثورة حكومية 
ضد احلكومة أوكلت القيام بها الفراد تلك الفئة، حتى 
جتد لها عذرا بعدم تعديل املناهج ونبذ اخلرافات! فماذا 

ستكشف لنا االيام؟!

الفئة المستبدة

كالم مباشر

فيصل عبدالعزيز الزامل
Faisalalzamel@yahoo.com الوفيات ص43


