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مستهترون رغم القوانين

علي الرندي

من الديرة

يعتب���ر قانون املرور اح���د اهم القوانني 
اخلاصة والتش���ريعات التي حرص املشرع 
الكويتي على اصداره���ا واجراء التعديالت 
الالزمة عليها، وتظه���ر اهمية هذا القانون 
لعالقته املباش���رة بحياة االنسان اليومية 
وتأمني س���المته ولهذا اواله املشرع عنايته 
بوضع القواعد والنظم والشروط التي من 
ش���أنها التقيد وااللتزام بها لتقليل نس���بة 
املخاطرة واحلوادث التي تتكرر بشكل يومي 
وبنس���بة كبيرة، وقد قامت وزارة الداخلية 
بوضع قوانني حتمي بها االرواح مثل قانون 
اس���تخدام حزام االمان وكذل���ك قانون عدم 
استخدام الهاتف النقال اثناء القيادة، وهذه 
القوانني حتمي االشخاص وحتد من املستهترين 
واملتسببني في الفوضى واحلوادث، فكثير من 
احلوادث نتجت لوجود اشخاص مستهترين 
ال يحترمون قوانني املرور ويقودون سياراتهم 
دون ادنى اهتمام او خوف على حياة اآلخرين، 
وكثيرا ما نرى حوادث سيارات واشخاصا 
ميوتون نتيجة ألن البعض يستخدم هاتفه 
النقال اثناء قيادته لسيارته مما يؤدي الى 
عدم االنتباه واالصطدام بسيارة اخرى ويحدث 

ما ال حتمد عقباه.
وكثير من االش���خاص تتضاعف لديهم 
االصابة او ميوتون بسبب عدم ارتدائهم حزام 
االمان الذي وضع في السيارة للحماية من 
خطر االصابة الناجت عن االصطدام، لذلك كانت 
هذه القوانني ضرورية، ولكي تعرف وزارة 
الداخلية الناس بهذه القوانني قامت بصرف 
الكثير من االموال على الدعاية واالعالنات لكي 
حتذر كل من يخالف هذه القوانني باملعاقبة 

الشديدة.
ومما دعاني ال���ى كتابة هذه املقالة انني 
كنت اسير بسيارتي من منزلي الى جهة عملي 
وفجأة انحرفت سيارة اخرى كادت ان تصطدم 
بي لوال ستر اهلل وكانت بالسيارة االخرى 
فتاة تعبث بهاتفها النقال ومن الواضح انها 
كانت تبعث برس���الة منه وبالتالي لم تعط 
الطريق حقه او تعير السيارات االخرى اي 
اهتمام بل اولت كل اهتمامها بتلفونها، وبالطبع 
لوال ستر اهلل لوقعت احلادثة، هذه الفتاة لم 
تهتم بأن هناك قوانني متنع استخدام الهاتف 
النها لم تر من يحاس���بها على فعلتها هذه، 
فدوريات الش���رطة نراها كثيرة وموجودة 
في كل مكان ولكنك ترى سيارة الشرطة متر 
بجوار السيارات وترى من فيها ال يرتدون 
احزم���ة االمان ومنهم م���ن يتكلم في هاتفه 
النقال دون ان تفعل له شيئا او تخالفه، وقد 
اعطى ذلك الفرصة لكثير من املس���تهترين 
لعدم االكتراث لهذه القوانني، واملثل الكويتي 

يقول: »قال من آمرك قال من نهاني«.
لذلك نرجو من وزارة الداخلية ان تعمل 
على تفعيل هذه القوانني بصورة اكبر وان 
تركز على دوريات الشرطة التي تسير في 
الش���ارع ومخالفة ومعاقبة كل من يخالف 
هذه القوانني معاقبة شديدة حماية الرواح 

االبرياء.
alialrandi@hotmail.com

لنف���رض أن مجموع���ة 
ال�26 التي تشرف أعضاؤها 
الس���مو  مبقابل���ة صاحب 
األمير األسبوع املاضي هي 
جماعة ضغط، وإن كنت أرى 
ش���خصيا أنها جماعة رأي 
ومشورة مشكلة من مواطنني 
حملوا وجهة نظرهم وليسوا 

جماعة ضغط، كم���ا ذهب كثير من الكتاب الذين رأوا 
في حتركهم التفافا على عمل الس���لطة التشريعية أو 

تدخال في عمل السلطة التنفيذية.
ولنفرض أنه���م لوبي ضغط يتحرك على أكثر من 
اجتاه ضد أو مع قضية ما، غير أن ما فعلوه كان حتت 
الشمس وعلى سمع وبصر اجلميع ولم يحملوا أجندة 

سرية بل أعلنوا وبكل شفافية هدفهم من اللقاء.
ولنفرض أن هناك جماعة أخرى س���تحمل اس���ما 
اصطالحيا آخر وهو جماعة ال� 27 وغيرها س���تحذو 
حذوهما وحتم���ل مجموعة ال� 30 س���واء من وجهاء 
البلد أو من أصحاب اخلبرة واالختصاص أو حتى من 
وزراء سابقني وسيسعى أصحاب كل مجموعة ملقابلة 
القيادات في الدولة س���واء صاحب الس���مو األمير أو 
سمو ولي العهد أو سمو رئيس مجلس الوزراء لنقل 
وجه���ات نظرهم جتاه ما يح���دث أو جتاه أي قضية 
مثارة حاليا، ف���ال يوجد مانع من مثل هذه التحركات 
مادامت تتم حتت الشمس وبشفافية خالصة، يكفيهم 
أنهم أعلنوا حتركاتهم على املأل ولم يخفوا شيئا ولم 

يدخلوا األبواب اخللفية.
وكان األولى بالرافض���ني من منتقدي حركة ال� 26 
أن يرفضوا حتركات لوبيات )الساعة 12 بالليل( التي 

يتحرك أصحابها بعيدا عن 
أعني اإلعالم وفي كل اجتاه 
ويقومون بعقد اجتماعات 
مغلقة وغير معلنة مع نواب 
ووزراء وجتار بعيدا عن أشعة 
الشمس لتخرج اجتماعاتهم 
بعدها بتوصيات نرى أثرها 
على الساحة السياسية على 
ش���كل جتاذبات نيابية � نيابية وتشكيك في الوالءات 
وتصريحات نارية تدق األس���افني في أرضية الوحدة 
الوطنية يطلق بعضها نواب وبعضها اآلخر كتاب أو 

كتل سياسية.
يكفي جماعة ال� 26 أنهم حتركوا بكل شفافية على 
العكس من جماعات لوبيات الظالم التي تس���ير ومنذ 
سنوات وحتديدا منذ 10 س���نوات بأجندات مشبوهة 
غير معلنة، وإن كشفت ش���خصيات املنتمني إلى كل 
لوب���ي من لوبيات »الس���اعة 12 بالليل« مؤخرا إال أن 
أجنداتهم التي تهدف ملصالح شخصية ضيقة التزال 

مجهولة لدى الكثيرين.
فتحية جلماعة ال� 26 التباعهم أسلوب الشفافية وإن 
كنا نختلف معهم في بعض ما طرحوه، ونصيحة لكل 
من رفض حتركهم: عليكم أن ترفضوا جماعات لوبي 
»الس���اعة 12 باللي���ل« أوال، ال أن ترفضوا من يتحرك 
في وضح النه���ار، فصالة جماعة ال� 26 كانت جهرية 
سمعنا اآليات التي تلوها وعرفنا الدعاء الذي دعوا به، 
أما صلوات لوبيات الظالم فجميعها س���رية فال نعلم 
أي آيات قرأوا وال أي دعاء دعوا به علينا وعلى البلد 

في اجتماعات »الساعة 12 بالليل«.
Waha2waha@hotmail.com

قب���ل اجتي���اح اعصار 
كاترين���ا لوالي���ة اورالينز 
االميركية ارس���ل مهندسو 
القوات  العاملون في  املياه 
البحرية األميركية تقريرا 
البي���ت األبيض مفاده  الى 
ان والية أورالينز ستكون 
ضحية ملوجة مد عمالقة او 

اعصار ما لم يتم االس���تعداد لهذا االحتمال اخلطير، 
ووضعوا احللول املناس���بة لهذه املش���كلة احملتملة، 
اال ان هذا التقرير لم يؤخذ على محمل اجلد بس���بب 
األعباء املالية الثقيلة على حربي العراق وأفغانستان 
وق���د حدث ما مت توقعه من خالل هذا التقرير وبلغت 
اخلسائر ماليني الدوالرات وأعلن عن هذه الوالية انها 

والية منكوبة.
وفي بداية مارس عام 1991 وبعد وقف اطالق النار 
في معرك���ة عاصفة الصحراء كن���ت مترجما ميدانيا 
ضمن فرقة الفرسان األولى وكنا في موقع في خباري 
السلمان التي تقع شمال الكويت بنحو مائة كيلومتر 
او اكثر وجنوب مدينة السماوة العراقية، وفي املساء 
كنا نستطيع ان نرى وجوه بعضنا البعض في املعسكر 
نتيجة ضوء ينبعث نحونا وكان معي احد املتطوعني 
الكويتيني وهو زميلي في نفس املجال )مترجم( وقد 
كان مهندسا للبترول في شركة KOC وقد سألت الضابط 
االميركي املسؤول عن فصيلنا عن هذا الضوء الذي يأتينا 
من الكويت، فق���ال انها آبار النفط الكويتي احملترقة، 
فهز زميلي الكويتي رأس���ه وقال لي: »هذوال ربعنا ما 
يصحون اال بعد ما يطيح الفاس بالراس«، فقلت له: ماذا 
تقصد؟ فقال: في عام 1978 تقدمت باقتراح للمسؤولني 
في الشركة مبشروع مفاده وضع تسكيرة أمان حلقول 
النفط الكويتية وهذه التسكيرة تنفع البئر في حالة 
احلريق او التسرب، فقلت له: كيف؟ فقال: الفكرة هي 
القيام بعملية حفر موازية للبئر نفسها بشكل عمودي 
ثم على عمق معني يتحول إلى حفر أفقي إلى أن نصل 
إلى أنبوب البئر من األسفل ثم يتم قطع األنبوب او شيء 
من ذلك ثم توضع تس���كيرة األمان وقد كانت التكلفة 
املادية لتسكيرة األمان على جميع اآلبار في ذلك الوقت ال 

تتعدى 12 ألف دينار واليوم 
انظر ماذا حدث وكم ستتكلف 
اخلزان���ة الكويتية من اجل 
اطفاء هذه اآلبار املشتعلة؟ 
اعتقد ان التكلفة تقدر مبئات 
املاليني من الدوالرات أليس 

كذلك؟
واليوم هناك القلق لدى 
البعض على املياه وأقصد مياه الش���رب اذ ان املصدر 
الوحيد ملياه الشرب في الكويت واخلليج هو مياه البحر 
احملالة وها هي محطة الدوحة املقاربة لش���ط العرب 
والتي تقع في منطقة بحرية تسكن في أعماقها قرابة 
ال� 300 سفينة غارقة ومجهولة احلمولة أضف الى ذلك 
مخلفات القطع العسكرية األجنبية التي جتوب مياه 
اخلليج ومياه الصرف الصحي وغيرها من النفايات التي 
تهدد صحة االنسان، هل من بديل لهذه املياه؟ بالطبع 
اجلواب ال، هل لدينا في هذا السياق نظرية االحتمال 
األس���وأ؟ ال، اذن ماذا لدينا؟ اعتقد ان كل ما لدينا هو 
املث���ل القائل »لكل حادث حديث« وكنا والنزال نعتمد 

على هذا املبدأ ولن نتركه اال ان يشاء اهلل.
أخيرا: دخلت محطة بيكرستريت وهي احدى محطات 
مترو األنفاق في لندن، وبينما كنت انتظر القطار لفتت 
انتباهي صور جميلة باألبيض واألسود وقد كتب عليها 
من اسفل »محطة بيكرستريت عام 1889« وقمت أقارن 
محتويات الصورة من الناحية املعمارية مع ما حولي 

من عمار فوجدته مطابقا لها متاما.
وباألمس وبينما كنت في وزارة التربية بالشويخ 
واثناء انتظار اجناز معاملة لي دار حديث بيني وبني 
احد املوظفني ويدعى فالح الظفيري ويسكن في منطقة 
العارضية ذكر لي انه في عام 1999 كانت املسافة الزمنية 
)الوقت( الذي يستغرقه هذا املوظف للوصول الى مقر 
عمله عشر دقائق بالسيارة اما اليوم فإن الوقت الذي 
يستغرقه هو اكثر من نصف ساعة، ألسنا بحاجة الى 
مترو أنفاق بأسرع وقت ممكن؟ اعتقد ان هذا املشروع 
سيؤجل الى الوقت الذي سيحسب به املواطن حساب 
الفطور والغداء بالس���يارة حت���ى يصل دوامه. واهلل 

املستعان.

ذعار الرشيدي 

جماعة الـ 26 وجماعات 
صالة منتصف الليل
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مفرح النومس العنزي

نصائح ببالش
 وكوارث بالماليين

جوهر الحديث

بينما ننشغل في كل يوم بقضية داخلية جديدة يكثر حولها 
اجلدل وتبادل االتهامات في أجواء أقرب للهرج واملرج، يتسرب 
اإلسرائيليون إلى مياهنا اخلليجية بهدوء وصمت مريب، حيث 
يرفرف علمهم ف���ي بعض املؤمترات الدولية في بعض دول 
مجلس التعاون اخلليجي بدعوى أنها )أي إسرائيل( ضمن 
عضوية هذا املؤمتر وال ميكن جتاهلها، وهذا املبرر لم نسمع 
به في السنوات املاضية في ذات هذه املؤمترات الدولية، وكأنه 
نوع من استغفال الشعوب العربية واإلسالمية، رغم نفي أنها 
خطوة في ميدان الهرولة نح���و التطبيع، وال أدري كيف ال 
يكون التطبيع بعد حضور املسؤولني الرسميني اإلسرائيليني 
واستقبالهم ومشاركتهم في منتدياتنا وجتوالهم في شوارعنا 
اخلليجية، ومما يثير الغيظ واألسف، أن يجري ذلك ضمن 
أجواء احملاولة اإلسرائيلية احلالية لتهويد املسجد األقصى 
وطرد املس���لمني الفلس���طينيني منه، وضمن أجواء موافقة 
مجلس حقوق اإلنسان لألمم املتحدة على تقرير غولدستون  
الذي يتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب باستخدام الفسفور 

األبيض ضد األهداف املدنية.
على األقل لنتعظ من جتربة تركيا مع إسرائيل التي كان 
لها ما كان من احلظوة في اتفاقيات وتسهيالت تركية، لكن 
عادة اليهود في التاريخ والتي بّينها القرآن الكرمي أنهم دائما 
ينقضون امليثاق، ول���م يتورعوا عن أن يقفوا ضد املصالح 
التركية فسارعت أنقرة لتحجيمهم بوقف التعاون معهم متهيدا 

إللغاء اتفاقية التعاون العسكري مع اسرائيل.
ان مصلحة اسرائيل في منطقة اخلليج العربي اآلن وبإحلاح 
بأن تكون املنطقة منطلقا لنشاطها السياسي والعسكري ضد 
إيران في الشطر اآلخر من اخلليج، في الوقت الذي تدرك دول 
مجلس التعاون اخلليج���ي أن مصلحتها تكمن في االبتعاد 
عن سياسة احملاور العسكرية، وطاملا نادت بسياسة احلوار 
في احتواء املشاكل والقضايا السياسية العالقة، محذرة من 
استخدام أراضيها ألي نشاط أميركي أو إسرائيلي ضد إيران، 
الس���يما أن جتارب احلروب التي شهدتها املنطقة اخلليجية 
تبعث على املرارة واحلسرة على اخلسائر البشرية واملادية 
والتي عطل���ت فصوال مهمة من اخلطط اخلليجية التنموية 

املقررة السيما عندنا في الكويت.
اجلميع يعلم بأن هناك ضغوطا هائلة متارس على دول 
مجلس التعاون اخلليجي للتطبيع مع إسرائيل، ورمبا تضعف 
أمامها إرادة ه���ذه الدول � كما هو واضح ف���ي هذا التغلغل 
اإلسرائيلي في اخلليج � ولكن تبقى إرادة الشعوب اخلليجية 
املنطلقة من ثقاف���ة الغيرة القرآنية هي املالذ األقوى للقرار 
اخلليجي ملقاومة هذا التطبيع املذل، فال بد من أن توفر األجواء 
الصحية لتمارس هذه الشعوب دورها في مقاومة التطبيع 
اخلليجي � اإلس���رائيلي بحرية وشفافية، وهي تشكل أكبر 

دعم للقرار اخلليجي املستقل.
a.alsalleh@yahoo.com

مما ال شك فيه ان املجتمع الكويتي مجتمع متماسك ذو 
نس����يج اجتماعي متداخل، ُخطت أواصر التقاءه عبر زمن 
بعيد في تاريخ زامن انشاء الدولة احلاضرة ولذلك فإن كل 
احملاوالت التي تقفز على سطح حلحلته تبوء بفشل ذريع 
وذلك كون الرباط احمليط به محكما نتيجة جهود رجاالت 

اسسوا لوحدة الوطن حفاظا عليه.
ومم����ا يدعو للعجب هذه االيام تكرار محاوالت البعض 
جتنيد انفسهم لقياس مدى قوة هذا النسيج والذي يعد من 
اساسيات بناء الدولة حيث يعمد قلة الى »الغمز« و»اللمز« 
على اضداد لم تكن موجودة س����ابقا وليس لها وجود في 
تركيبة املجتمع من الناحي����ة الفعلية كونها امتزجت في 
كتلة واحدة شكلت اساس هذا املجتمع الكلي للكويت حيث 
يعمد البعض الى اعادة وضع الفاظ توحي بالتفرقة وتسير 
نحو جزئيات ال وجود لها اال في عقلية »الئكيها« كون عماد 
الدولة ش����عبها وقوتها في االلتفاف حول اميرها وقائدها 
حفظ����ه اهلل وادام عزه والدا مفدى يقود س����فينة الكويت 
بكل حكمة، وتلك االضداد التي يراد لها ان توثق ما هي اال 
تخيالت فما ان يقال حضريا حتى جند بدويا وما ان يشار 
لسني حتى يشار لشيعي وما ان يوصف شخص تاجر حتى 
يأتي فقير وكذلك س����لف واخوجني، وقس على ذلك ايضا 
معارضا وحكوميا ورجال وامرأة وسفورا وحجابا والكثير 
الكثير من تلك االضداد التي تقحم في نسيجنا االجتماعي 
رغما عنا حيث البد م����ن التوقف والتدبر في ذلك لرفضه 
ك����ون كل من يحمل االنتماء لهذا الوطن هو كويتي ال فرق 
بينه وبني اخيه اآلخر ليكونوا نس����يج هذا املجتمع احملب 

لهذا الوطن الذي يراد له ان يلتفت للوراء.
فالكوي����ت دونا عن الدول االخرى امتحنت من قبل اهلل 
عز وجل بأيام عصيبة اثبت ابناؤها مدى صالبتهم وقوة 
بأس����هم والتفافهم حول شرعيتهم فال يجب ان يغيب هذا 
االختبار بنتائجه العظيمة عن العقل فقد كان واليزال ابناء 
هذا البلد وحدة واحدة منذ النشأة دينهم االسالمي شعاع 
النور الذي يهتدون به وعاداتهم وتقاليدهم املتوارثة طريقهم 

الى التقدم ومواصلة املسير للنهضة.
كويتيون يحبون الكويت كانوا واليزالون. فاللهم احفظ 

هذا البلد واحفظ اميره وقائده انك علّي قدير.
botafra@hotmail.com

عبدالهادي الصالح

انتبهوا.. إسرائيل 
في الخليج
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موسى أبوطفرة المطيري
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