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العواصف السياسية تأتي عادة مبقدمات، غير أن عاصفة 
األسبوع القادم ستأتي أكبر بكثير من مقدماتها التي شهدناها 
خالل األيام املاضية، وإن كان لسان حال خبير األرصاد السياسية 
يؤكد: »تراكم غيوم مع احتمال تس���اقط استجوابات متفرقة« 
خالل األسبوع وس���تكون على ما أظن وأعتقد عاصفة تقتلع 
جميع االستجوابات وتعيد اجلميع إلى خانة املربع األول، ذلك 

إن كان بقي هناك مربع نعود إليه.
كنت قد قلت في قراءة سابقة ان احلل لن يأتي إال في شهر 
مارس املقبل وب���ررت اختياري للتوقيت طبقا للقراءات التي 
كانت مواتية يوم كتابتي تلك، غير أن ما حصل خالل األسبوعني 
املاضيني عندما قام خاللها جميع حواة السياسة بإخراج ما في 
جعبتهم دفعة واحدة فهذا يعني أن كل شيء يتم التسريع به 

للوصول إلى نقطة احلل النهائية.
األسبوع القادم سيمر بنقطة عبور مفصلية، فإما املرور بسالم 
أو حل يوقف كل شيء، التدافع احملموم نحو تقدمي االستجوابات 
باستخدام لغة تصعيد ال تفسير له إال أن األجنحة السياسية 
في البلد بدأت العدة ملواجهة مبكرة ألسباب غير معروفة حتى 
اآلن وإن كان كل ما خرج من قبعات احلواة السياسيني حتى اآلن 
ال يؤدي إلى ما ميكن أن يتسبب في نسف كامل ألرض املشهد 
السياس���ي أو الدفع به نحو احلل، غير أن املتوقع أن يحصل 
دفع خطير هذا األسبوع لكشف استجواب حقيقي يوجه لسمو 
رئيس مجلس الوزراء، أما الشيك وقصة املصروفات فليست 

بأكثر من »تهويشة« ملا هو قادم وملا ميلكه طرف ضد آخر.
ما أعرفه أن هناك استحقاقات مالية ألقطاب سياسية واقتصادية 
مقبلة ميكن أن تتوقف في أي حلظة بسبب احلراك السياسي 
وبعض تلك االستحقاقات تتعدى قيمتها ال� 150 مليون دينار، 
وهذه ال� 150 مليون تخص صفقة واحدة فقط من مجموع ما 
أحتدث عنه، فهناك على الطرف القريب حتقيق سيفتح حول 
ضياع عش���رات املاليني، وحتقيق حول حتويل مئات املاليني، 
وهناك صفقة اقتصادية مليارية مت تعليقها سياس���يا بعد أن 
فش���ل أصحابها في العثور على تخريج اقتصادي لها، وفيما 
لو مت حل املجلس س���تمر كل هذه الصفقات بأقل من س���اعة 
بعد أن تعطل بعضها لس���نوات، فيما لو حل املجلس س���تمر 
هذه الصفقات وكما قلت بأقل من ساعة واحدة وسيصبح من 
املستحيل استجواب الوزراء املعنيني بتلك الصفقات لكونهم 
ال يساءلون دس���توريا عما سبق خاصة بعد انتخاب مجلس 
جديد وإعادة تشكيل حكومة جديدة وهذا ما سيحصل متاما، 
ما س���يحصل هنا هو »ش���رعنة« جميع التجاوزات السابقة 
ومنح وزراء احلكومة القادمة »كارت بالنش« يخرجهم من أي 
اس���تجواب تقوم محاوره على تلك التجاوزات وبالتالي رفع 
احلرج عن نواب املجلس اجلديد حتت ذريعة أن أي استجواب 
سيطرح في أي من الصفقات املليونية واملليارية التي ستمرر 
خالل فترة العاصفة س���يكون استجواب، غير دستوري، هنا 
سنعود إلى املربع األول، وأخشى ما أخشاه هذه املرة أال يكون 

هناك مربع أول وال غيره.
Waha2waha@hotmail.com
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إلى املهتمني بالبيئة واحلياة اإلنسانية، 
إليكم بعض املقترحات للحد من أسباب 
التلوث الت���ي أصبحت اخلط���ر الداهم 
العصري ملستقبل اإلنسانية والبيئة بشكل 
عام، والتي ما لم يت���م البدء بإزالتها أو 
احلد منها فإنه ال ميكن ان تكون للحياة 

معنى، ومن هذه املقترحات:
ع���دم بناء املصانع ق���رب التجمعات 
أو بناء املش���اريع اإلسكانية  السكانية 

قرب تلك املصانع.
عدم تخصيص قسائم صناعية قرب 
املناطق السكنية وأخذ نسبة تصنيع فيها 
وعدم حتويل القسائم التخزينية حتى ال 
تختل نسبة التلوث على هذه الرقعة من 

األرض املخصصة لذلك.
احلد من استخراج الرخص القيادية 
املرورية ملن هب ودب، ما يسبب انتشار 
العادم لوقود البنزين وهو أخطر امللوثات 

البيئية على احلياة اإلنسانية وغيرها.
كما نعلم وتعلم���ون أيضا ان اجتاه 
الريح السائدة عندنا تقريبا شمالية غربية 
وجنوبية شرقية وعندما يبنى ويخصص 
موقع للمصانع أو القسائم الصناعية يجب 
أخذ هذا في عني االعتبار، وأخذ شروط 
الس���المة وأال تكون اجتاهاتها مسلطة 
على املناطق الس���كنية أو يكون مسلطا 
بعضها على البعض اآلخر والعاملني فيها 
خصوصا املواد سريعة االشتعال ودقيقة 

التصنيع.
> > >

اخلط���ة والبرنامج احلكومي: بعد ان 
اكتملت اخلطة والبرنامج احلكومي كما 
يقولون ووضع لها جميع متطلبات التنفيذ 
ماليا وفنيا وسلمت ملجلس األمة، والذي 
بدأ يناقش جانبا من جوانبها نرجو ان 
تنفذ وتلتزم احلكومة باملواعيد التنفيذية 
وأال تكون كس���ابقتها من اخلطط التي 
أصبحت في خبر كان وحبرا على ورق 
وان تطلب احلكومة التشريعات القانونية 
لتنفيذه���ا من مجلس األمة أو تقدم هذه 
القوانني وتعرضها على مجلس األمة حتى 
ال يكون هناك عذر تسويفي مستقبلي بعدم 
االجناز في األوقات احملددة وصب اللوم 

من طرف الى آخر كما عودونا.
ونرجو أال ينطبق املثل »من فرها عرف 
سنها وقال أخذها وطلق اختاها قال هذه 

مثل ختاها«.
يا محمد جربه العود مشقوقه

ما يرقعها قوي اخلراريزي
سابها ليلن كلن نفذ طوقه )صبره(

EAZY كل ما قالو قال أمرها
يا محمد عودنا مختلف ذوقه

 CRAZY م���ا نلومه يوم ص���ار الهوى
)األهواء السياسية(

واهلل أنى خابره حافظ نوقه )ألبل(
LAZY very LAZY مير صار الشعب

يا جماعه كانها كبرت البوقه
استعدوا وعملوا حفلت أغريزي

ال ش���ك أن الس���يد ناصر اخلرافي يعد واحدا من أكثر رجال 
األعم���ال حنكة وتفهما لالقتصاد ومعرف���ة مبداخله ومخارجه، 
وحني ينتقد هذا الرجل السوق العتماده على صفقة شركة واحدة 

فهو على حق.
لذا أس���تغرب أن يحارب هذا الرج���ل من قبل البعض رغم أن 
اخلرافي يحرص على املصلحة العامة، حيث أدخل الغالبية وباألخص 
صغار املستثمرين في صفقة »زين« التي أصبحت شماعة يعلق 
عليها صناع السوق وبعض مديري احملافظ احلكومية تقصيرهم 

حني يهبط مؤشر السوق.
نعرف ونتفهم أن الس���وق بحاجة إلى س���يولة كي ينتعش 
ويرجع إلى سابق عهده، وهذا ما يسعى إليه ناصر اخلرافي من 
خالل صفقة »زين«، واألغرب من ذلك أنه على ما يبدو يوجد من 
ال يريد للس���وق أن ينتعش بسبب مصلحة خاصة وهذا ما يحز 
في النفس ويدفعن���ا للضيق والضجر مما يحصل من الطامعني 
واحلاسدين، حتى حني تكون املصلحة عامة تشمل العموم وباألخص 

الصغار منهم.
إذا أصبح س���وقنا يعتمد على ش���ركة واحدة وعلى تداعيات 
صفقتها فأنا أضم صوتي للس���يد اخلرافي الذي قالها بصراحة 
إن اخللل موجود بس���بب االعتماد على شركة واحدة، فكثير من 
الشركات في السوق عندها صفقات وتكثر اإلشاعات عليها، فلماذا 
ال يتأثر السوق بها؟! وهنا نستغرب: أين دور احملافظ احلكومية 
وملاذا ال يتم احملافظة على السوق عبر دعم الشركات واالستثمار 
بها ال املضاربة على أسهمها؟! والغريب أيضا أن احملافظ وهيئة 
االس���تثمار أصبح حالها وحال املضارب على األسهم واحدا فهي 

أصبحت اكبر مضارب في السوق.
أس���تاذنا الكبير فؤاد الهاشم وجه في احد مقاالته عدة أسئلة 
إلى محافظ البنك املركزي وحتى اآلن لم يجب عن س���ؤال واحد 
مع أن أسئلة الهاشم كانت في محلها، وهذه هي األسئلة احلقيقية 
التي يجب أن تطرح من قب���ل النواب لكن يبدو لي أنه ال يوجد 

اقتصادي في املجلس يفهم طبيعة األسئلة!
وأمتن���ى من كل قلبي أال يلتفت رج���ل االقتصاد األول ناصر 
اخلرافي للوراء كما عودنا بتفاؤله الدائم وأن يتجاهل الطامعني 

احلاسدين ويقفز لألمام كما عهدناه.
زبدة الكالم: االس���تثمار في الكوي���ت أصبح ضرورة يا هيئة 

االستثمار بدال من اخلارج للحفاظ على اقتصادنا.
Q8kuwait@maktoob.com

هناك تس���اؤل في مخيلتي: هل الكويت 
باقية؟ وهل كلنا للكويت والكويت لنا؟

اجلواب أتركه لكم، ألن الشواهد التي نراها 
كل يوم وليلة عن موضوع الوطنية في قلوب 
اجلميع محل شك وريبة وأقصد اجلميع هنا 
حكومة وشعبا، أما اجلانب املتعلق باحلكومة 
فهو التيه واخلمول والغيبة واخليبة بصنع 
القرار واخلضوع واخلنوع لزمرة تدير البلد 
عكس التيار ومت���ارس العبث ما أدى إلى 
الشلل التام مبصير التنمية بعجوز اخلليج 
وكثرة الفساد الواقع على البالد والعباد دون 
حسيب أو رقيب وغياب املسؤولية وانعدام 
الشفافية وكثرة احلرامية، إنها فعال طامة 
أن تولى أمورنا للرويبضة والعوام، ويسود 

عدم احلب والوئام هذا البلد.
أمر غريب.. إذا سرق الغني صاحب النفوذ 
تركوه، وإذا حاول، وأقول حاول، الضعيف 
النهب بهدلوه، الكل يريد أن يهبش من هذا 
البلد اجلميل اخلير، ونقول لهم اللهم اجعل 
من سرق من أموال هذه البالد وجترعه أال 
يستس���يغه واجعله زقوما في بطنه، أما 
اجلانب اخلاص بالش���عب فهو عدم الوالء 
من البعض حلب هذا الوطن واإلخالص له، 
وكأن الكويت مؤقتة لزمن محدود وظهور هذا 
النفس اخلبيث املسمى بالطائفية وانعدام 
روح املسؤولية والعبث بالنسيج االجتماعي 
وضرب الوحدة الوطنية ممن يدعون الوطنية 
وحب البلد. ونقول للجميع »تبقى الكويت 

باقية تبقى الكويت«
almatara28@hotmail.com

في األسبوع املاضي فاز نادي 
الكويت بكأس االحتاد اآلسيوي 
لكرة القدم وفجأة حتول الشعب 
كله إلى رياضيني، السياسيون 
واألدباء واملثقفون وغيرهم من 
شرائح وأطياف املجتمع الكويتي 
حتولوا، كانت الفرحة هي العامل 
املشترك بينهم جميعا وانطلقت 

املسيرات مصحوبة بالهتافات واألهازيج الوطنية، كانت 
مشاهد مؤثرة فلم يكن مساء رياضيا بل كان مساء وطنيا 
جتمعنا فيه لنفرح فمنذ سنوات لم نذق طعم الفرحة وهذه 
هي احلقيقة التي جعلتنا نتحول إلى ميدان الرياضة ألننا 
وجدنا فرحة متاحة للجمي���ع، هذه الفرحة يطلبها أبناء 
الشعب الكويتي من الس���لطتني التنفيذية والتشريعية 
ف���واهلل نحن في أمس احلاجة إل���ى أن نرجع كما كنا في 
املاض���ي على قلب واحد ال تفرقنا املصالح نريد أن نرجع 
كما كنا متقدمني في الرياضة واالقتصاد والتربية وغيرها 
من املجاالت، فقد تأخرنا كثيرا والس���بب انشغالنا الدائم 
واملستمر بالتناحر السياسي وتصفية احلسابات، فشكرا 
ألبطال نادي الكوي���ت الذين أذاقونا طعم الفرحة بعد أن 

فقدناها. 
> > >

احلرب التي يش���نها بعض الكتاب على النائب محمد 
هايف أضعافها حمالت شكر وتقدير وكما قال أحد السلف ال 
يبلغ املؤمن الصديقية حتى يصبح مدح الناس وذمهم لديه 

س���واء لكنني مع هذا أستغرب 
الن���اس بالتعري  ممن يطالب 
واالنحراف ومن ينشر الرذيلة 
ف���ي املجتمع، فه���ذا يتم غض 
النظر عنه وال يق���ال أكثر من 
حرية شخصية بينما الداعي إلى 
تطبيق شرع اهلل ليس أكثر من 
متشدد، لكن إن كان هذا تشددا 

فاللهم إني أسألك تشددا على ما بي من تشدد.
> > >

وزير الشؤون االجتماعية والعمل د.محمد العفاسي عملة 
نادرة يصعب أن جتدها في هذا الزمن فهو رجل يتمتع بأخالق 
عالية، ومييزه تواضعه اجلم وتواصله الدائم وأيضا خبرته 
الطويلة، لكن بوس���عود مقصر كثيرا، وال أج���د مبررا لهذا 
التقصي���ر ألنه مقصر في حق نفس���ه ونتيجة هذا التقصير 
دخل املستشفى نتيجة وعكة صحية خفيفة سببها اإلرهاق.. 

سالمات يا بوسعود، وال بأس، طهور بإذن اهلل تعالى. 
> > >

حدثني أح���د اإلخوة عن التطور الهائ���ل في الصني وزاد 
إعجابي أكثر وهو يحدثني ع���ن الطاقات الصينية ومصادر 
الدخل املتنوعة، ففي الصني ال تشاهد حوادث مرورية إال فيما 
ندر وال تشاهد فوضى مع أنهم أكثر من مليار أما نحن فاحلال 
واضح ومعلوم فدخلنا على اهلل ثم على البترول، وأما حوادث 

السيارات فحدث وال حرج وأما الفوضى فاهلل املستعان. 
N_alkhaldi79@hotmail.com

ناصر حمد الخالدي

أثير الكلمة

ديرتنا نبيها
 أفراح بأفراح

أثار موضوع محطة مشرف جدال كبيرا حول أسباب حدوث 
الكارثة وحتديد اجلهة املسؤولة وكيفية تفادي مثل هذه األزمة 
في املس���تقبل. وكعادة الكويتيني، يتسارع البعض منهم إلى 
توجي���ه اللوم لآلخر هربا من املس���ؤولية وهناك من النواب 
من يتوعد وزير األش���غال باالس���تجواب. ال أريد التقليل من 
مسؤولية األشخاص املكلفني باإلشراف على سالمة املشروع 
بشكل مباشر ولكن في نظري أن سبب أزمة الصيانة يتجاوز 
األفراد واملؤسس���ات، إنها أزمة ثقافة مجتمع يركز فقط على 

إجناز املشاريع ال على صيانتها واحملافظة عليها. 
ال نحتاج ملجهود كبير كي نثبت الفكرة فأزمة ثقافة الصيانة 
تنخر في جميع البنيات االجتماعية، لننظر في املشاريع التي 
لم ميض على إنشائها عدة أعوام من مبان حكومية ومشاريع 
جتارية وممتلكات شخصية. املعالم العمرانية الكويتية فقدت 
رونقها، الوزارات واملستشفيات واملدارس احلكومية مع مرور 
الزمن فقدت فاعليتها، الطرق وعرة وتهدد سالمتنا. األسواق 
تظهر عليها بوادر الشيخوخة واإلهمال بعد فترة بسيطة من 
إنشائها. أما على مستوى األفراد، فقليل منا من يفكر إذا كانت 
له القدرة على صيانة منزله أو عمارته قبل أن ينوي شراءها 
أو أن يؤمن على سيارته تأمينا شامال حتسبا ألي ظرف طارئ 
يلحق ضررا بالسيارة أو أن يعمل فحصا طبيا سنويا حتسبا 

ألي ظرف صحي طارئ. 
إن تض���ارب واقعنا مع واقع بعض الدول املتطورة يطرح 
أسئلة عديدة، ملاذا الدول املتقدمة متطورة؟ ملاذا أغلب مؤسسات 
ومباني هذه الدول، رغم قدمها، تظل محافظة على وظيفتها، 
جمالها، واستدامتها؟ وملاذا تكثر شركات التأمني في تلك البالد 
املتطورة؟ وملاذا يحرص املواطن فيها على تأمني كل ممتلكاته 

الثمينة؟ 
إن اإلجابة عن هذه األسئلة تتمثل في ثقافة الصيانة، مبعنى 
احملافظة واالس���تدامة، إنها ثقافة جتاوز احلاضر والتحسب 
للمس���تقبل، إنها ثقافة دفع القليل مقابل االنتفاع على املدى 
البعيد، إنها ثقافة احملافظ���ة على كل ما هو فعال، إنها ثقافة 
احملافظة على كل ما هو أصيل وجميل. هذه الثقافة هي معيار 
صائب لقياس مدى تقدم املجتمع أو تخلفه ففي دولة حتمل مثل 
هذه الثقافة من املستبعد أن حتدث فيها كارثة شبيهة بكارثة 
مشرف ألن مثل هذه املشاريع ترصد لها منذ البداية ميزانيات 
ضخمة لضمان استمرارية عملها. إن أزمة محطة مشرف تتجاوز 
بكثير مس���ؤولية جهة معينة أو وزير إنها مسؤولية مجتمع 

فاقد لنوع معني من الثقافة، أال وهي ثقافة الصيانة. 
halkhala@hotmail.com

د. حنان الخلف

أزمة صيانة
في ثقافة الصيانة

إشارة


