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التزال العنصرية البغيضة تضرب بأطنابها في قلوبنا، تختفي قليال 
رمبا عندما نتمدن أو ندعي التمدن، نركب أفخم السيارات ونسكن في 
منازل بنيت على أحدث الطرازات، ورغم هذا ال ننسى أن نترك شيئا 
من بخور العنصرية هنا وهناك، بعضنا وليس جميعنا، حتى ال أتهم 

بالتعميم، على األقل يجعل من العنصرية شريانا بقرب قلبه.
وتختلف عنصريتنا الكويتية عن بقية العنصريات في العالم أجمع 
كونها العنصرية الوحيدة التي تأخذ أكثر من ش���كل وتسير عموديا 

وأفقيا يحددها موقفنا من الشخص الذي نريد أن نقلل من شأنه.
فلعنصريتنا التي ال مثيل لها عامليا أكثر من باب وأكثر من درجة 
نرمي بها من نش���اء بحسب جنس���ية وجنس وأصل ولون ومذهب 

الشخص الذي نريد أن نقلل من شأنه.
عنصريتنا تبدأ بأس���ئلة تبدو في ظاهرها مش���روعة ولكنها في 
باطنه���ا جمرة من جحيم العنصرية البغيضة، وحتى نعرف الى أي 
مدى تضرب في قلوبنا ألف وتد ووتد، رغم ادعائنا دائما بأننا شعب 
يس���عى نحو املدنية، فعلينا ان نقرأ ماذا يكتب عقالؤنا بعضهم ضد 
بعض، وماذا يقول من نعتق���د انهم جذوة عقول هذا البلد ضد أبناء 
جلدتهم كلما احتدم بينهم نقاش سياس���ي والذي سرعان ما يتحول 

الى نفس عنصري بغيض.
أسئلتنا.. أسلحتنا التي نرمي بها بعضنا البعض تبدأ بأسئلة على 
غرار »متى دشوا أهلك الكويت؟« و»من وين أنت؟« و»شنو مذهبك؟« 
و»شنو تاريخ أهلك؟«، وبعدها تكر سبحة اإلجابات العنصرية »أنا من 
جند.. من أين أنت؟« و»أنت من فارس أنا من اجلزيرة العربية« و»أنا 
حضري وأنت بدوي« أو العكس، وال نهاية إلجاباتنا ضد أسئلة بعضنا 
البعض. وكنت أعتقد حتى وقت قريب ان هذا النفس العنصري حبيس 
قلوب اجلهال إال انني وجدت ان عقالء ورموز عمل سياسي ورجاال بكل 
ما حتمله الكلمة من معنى ال يتحرجون عن »فرك« مصباح العنصرية 

ليخرجوا منها مردة الكراهية ليستحضروها ضد بعضهم. 
وتلك املصابيح العنصرية يطلق بعضها اليوم � لألس���ف � عقالء 
وعلماء وأكادمييون، ال يجدون حرجا من استحضار مردتها كلما غابت 
حججهم وأضاعوا جادة نقاش أي موضوع يطرقونه، سياس���يا كان 

أو أدبيا أو حتى اجتماعيا.
أس���ئلة العنصرية البغيضة تلقى على أرصفة بلد يسرق يوميا 
في الس���اعة الواحدة ظهرا، ومع هذا ُجل هّم أكادمييينا وأس���اتذتنا 
ورموزن���ا ومن نحب من أبناء وطننا ال يجدون حرجا في البحث عن 
إجابات ال تنتهي إال بجمرة البد أن تكوي قلب أحد ما سواء عن قصد 

أو عن غير قصد.
لم أش���ارك ولن أش���ارك يوما في تأصيل عنصري���ة من أي نوع، 
وأرى البشر أيا كان لونهم أو عرقهم أو دينهم أو أصولهم متساوين 
إنس���انيا ما لم يثبت لي العكس، وفي حالة ثبوت العكس فحكمي ان 
هذا الش���خص سيئ أو جيد يخصه وحده وال أسحب رأيي على بقية 

أبناء جنسيته أو جنسه.
من ال يريد أن ينس���ى فكرة من أتى أوال الى هذا البلد هو شخص 
ال يؤمن ال بالقانون وال بالدس���تور وال بدولة املؤسسات، حتى وإن 

ادعى ذلك.
Waha2waha@hotmail.com

نعم أصبح���ت أغلبية اجلهات احلكومية ف���ي الكويت ذات هوية 
أجنبية، وقبل السرد ورواية القصة دعونا نتعرف على معنى كلمة 
واجهة في معجمنا اللغوي، تعرف كلمة »واجهة« في قاموس املعجم 
الوجيز بأنها: »مواجهة. وواجهه: جعل وجهه مقابال لوجهه. ويقال: 
واجه���ه بقول أو نق���د: جابهه به وراجعه. )وج���ه( فالنا في حاجة: 
أرس���له. وفالنا: جعله يتجه اجتاها معينا. )اجته( اليه: اقبل بوجهه 
عليه. )تواجها(: تقابال. )توجه( اليه: ذهب. وجهة كذا: انطلق اليها. 
)االجتاه(: الوجهة التي تقصدها«. ذلك هو املعنى ولكن مقالتنا اليوم 
ليست في معنى كلمة واجهة بل في تسليط الضوء على مغزى الكلمة 
ومعانيها بل ومخاطرها في املس���تقبل، فنج���د أن الكلمة في جميع 
تعريفاته���ا تكون واقعة بني نقطتني، وهنا تكمن قضيتنا اليوم التي 

نريد تسليط الضوء عليها. 
باألمس القريب انقطع التي���ار الكهربائي عن منطقتنا وهذا ليس 
بجديد حيث اننا نواجه كارثة وه���ي انقطاع الكهرباء املتكرر وعدم 
حتمل املولدات حموالت الكهرباء للدولة وهذا ليس موضوعنا أيضا 
ولكن موضوعنا يكمن انه عندما قم���ت باالتصال بالطوارئ واذ بي 
أفاجأ باملتحدث )وافد كما لو أنني قمت باالتصال بطوارئ إحدى الدول 
الصديقة وليست طوارئ الكهرباء الكويتية(، املهم لم أدقق كثيرا في 
هذا فاألهم أن ترجع الكهرباء، فاألخطاء في دوائرنا احلكومية كثيرة 
ومتنوعة من كل نوع وشكل ولم تقتصر فقط على عدم وجود الكوادر 
الكويتية »مع العلم بأن شبابنا قاعدين في بيوتهم ناطرين التوظيف 
بس هذي الكويت وصلي على النبي«، املهم بعد التحدث مع املوظف 
الوافد ومحاولتي املستميتة لكي أفهم لغته والعكس صحيح أفاجأ برد 
املوظف يقول لي: »حمدوا ربكم بأن في ش���وية كهربه«، وهنا أغلقت 
الهاتف وأنا مصدومة من العبارة، هل أصبحت القومية الوطنية تزرع 
وتعلم من ش���خوص ال ميت لهم بصلة في وطننا اال طلبا للرزق من 
دولتنا؟! ومع انقطاع الكهرباء في البيت والتأمل في الظالم وانتظار 
رجوع التيار الى البي���وت أخذني حديث موظف الطوارئ في بعض 
األحداث الس���ابقة واملتكررة التي وقعت أمامي باس���م »واجهة« غير 
الكويتية فوجدت أن تلك املشكلة لم تقتصر فقط على وزارة الكهرباء 
بل نحن كش���عب كويتي بتنا نعاني منها كثيرا عندما نس���مع ونقرأ 
ونس���أل عن أناس أفاضل ولكن هم غير كويتيني يذهبون من خالل 
اجلهات احلكومية الكويتية ليمثلوا الكويت ويتكلموا باسمها وهنا 

السؤال أال توجد كفاءات كويتية مؤهلة لذلك؟ 
نحمد اهلل أننا منتلك جواهر تنتمي الى أرض الكويت ولكن لألسف 
يوج���د البعض منا ميتلكه وباء الغيرة فيقوم البعض ممن يطلبون 

الرزق في بالدنا باستغالل ذلك الوباء ملصلحتهم. 
كلمة وما تنرد: س���ؤال هل نقدر نح���ن الكويتيني في يوم ما أن منثل 
واجه���ة تلك الدول التي جنعلها متثلنا في واجهتنا؟ قالوها أجدادنا: 

ما يحك ظهيري إال ظفيري. وسالمتكم.
atach_hoty@hotmail.com

العنصرية على
 ألسنة عقالئنا

ذعار الرشيدي
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واجهة.. غير كويتية! 

د.نرمين الحوطي

محلك سر

دائما وأبدا تؤكد 
الكوي����ت حرصه����ا 
على سالمة وكرامة 
أبنائها داخل الكويت 
وخارجها ولكن هذه 
هي املرة األولى التي 
أشعر فيها بتقصير 
من بعض املسؤولني 

بسفاراتنا في دول العالم فقد تأملت كثيرا عندما 
علمت مبعاناة أحد املواطنني الكويتيني عندما 
قرر السفر إلى أملانيا في رحلة للعالج مثلما 
يفعل الكثيرون من أبناء شعبنا، فبعد مشقة 
العمل وحتمل مناخ هذا الصيف األشد قسوة 
وحرارة لم نرها منذ خمسة أعوام باإلضافة إلى 
بعض األمور األخرى التي حدثت له في الفترة 
السابقة لسفره وفقدانه أناسا من أقربائه أخذهم 
املوت منه، هذا إلى جانب إصابته مبرض خطير 
في رأسه كما أكد له األطباء الذين قالوا له إن 
الراحة النفسية عامل أساسي في عالجه وحذروه 
من التعرض لالنزع����اج أو اإلرهاق ألنهما قد 
يتسببان في فقدانه نظره أو إصابته بشلل تام 
أو غير ذلك من االمراض أو ال قدر اهلل »املوت«، 
اضطر هذا املواطن للس����فر إلى أملانيا ليتلقى 
العالج الالزم له في أحد مستشفياتها، وإليكم 
أيها السادة املأساة التي تعرض لها مواطننا: 
عندما وصل إلى أملانيا قامت الشرطة األملانية 
بالقبض عليه وكأنه تاجر مخدرات أو إرهابي 
وادخلته غرفة صغيرة وأخذت كل متعلقاته 
الشخصية وهاتفه النقال، وظل جالسا في هذه 
الغرفة ملدة جتاوزت األربع ساعات وحاول هذا 
املسكني الذي اصابته صدمة لم يكن يتوقعها، 
حاول أن يفهم من هؤالء ما الذي يدور حوله 
ولكنه عجز ألنه ال يع����رف إال اللغة العربية 
وحتى اللغة العربية منعوه من التحدث بها ثم 
طلب من الشرطة االتصال بالسفارة الكويتية 
ف����ي أملانيا من أجل أن تعيد له كرامته وحتى 

يهدأ باله ويشعر بالطمأنينة. 
وفي وقت تواج����د املواطن الكويتي جاءت 
الشرطة بش����خص آخر وتبني أنه مواطن من 
دولة قطر الش����قيقة ولكن����ه كان هادئا كثيرا 
وخالل مدة لم تتجاوز ربع الساعة حضر أحد 
أعضاء السفارة القطرية وقام بتعنيف الشرطة 
األملانية التي احتجزت هذا املواطن القطري ومت 
اإلفراج عنه وطالب بإخراج املواطن الكويتي 

أيضا على الفور لكن الشرطة رفضت. 
وهنا سيطر احلزن على املواطن الكويتي 
الذي شعر بعدم االهتمام من سفارتنا التي حاول 
االتصال بها أكثر من مرة ولكن دون جدوى أو 
فائدة ألنه لم يستطع أن يصل إلى أي عضو من 

أعضائها وأخذ يصيح 
هذا املسكني ويقول: 
الكويتي����ون؟  أي����ن 
ومرت الساعات وفي 
نهاية املطاف رد عليه 
شخص وأشك كثيرا 
في أنه من مزدوجي 
وعندما  اجلنس����ية 
حتدث إلى املواطن قال له: الشرطة تقول إنك 
دخلت األراضي األملانية بطريقة غير مشروعة 
ولديك تهمة أخرى وهي تزوير الڤيزا، فصاح 
املسكني قائال: سأعطيك رقم مكتب السفريات 
الذي حجز لي وكان اجلواب: ليس لنا شأن بذلك 
وأغلق اخلط بوجهه، فقال املواطن: حسبي اهلل 
ونعم الوكيل، وقام يغني: عاشت لنا الكويت، 
ومن يخ����رج من الكويت يعلم علم اليقني أنه 

ليس له غيرها.
وبق����ي على حاله حتى حضر إليه مترجم، 
بارك اهلل فيه، اتضح انه عراقي اجلنسية ووقف 
بجانب املواطن الكويتي بكل حب وصدق وكانت 
األسئلة توجه له بكل استهزاء وسخرية ووجهوا 
له تهمة اإلرهاب التي لم توجه إلى أي كويتي 
من قبل، وبعدم����ا أجاب املواطن الكويتي عن 
جميع األسئلة مبساعدة املترجم العراقي اتضح 
أن الڤيزا مزورة واخلطأ من مكتب السفريات 
والبد أن يغادر أملانيا بعد التحقيق بساعة في 
الطائرة املغادرة ومت تصويره وأخذ بصماته 
كما يحدث مع املتهمني، وغادر املس����كني بعد 
أن فقد كرامته من السفارة والشرطة األملانية 
ولكني ال ألوم الشرطة على ما فعلته بل اللوم 
كله يقع على سفارتنا التي تهاونت في كرامة 
احد ابناء الكويت، وتخل����ت عن هذا املواطن 
وتركته يواجه االتهامات والسخرية، أليس هذا 
دور س����فاراتنا في دول العالم، أن تعمل على 
تسهيل كل األمور ألبناء الكويت الطيبني، فمن 

املسؤول عن هذا التقصير؟
نعم هذه ليس����ت قصة م����ن وحي اخليال 
بل هي قص����ة حقيقية ملواطن حاول أن يرفع 
قضية على مكتب السفريات والسفارة لكنه لم 
يستطع حتمل مصاريف هذه القضية وأتعاب 

احملاماة.
ونهاية أريدكم أن تسألوا أنفسكم: من املسؤول 
عن هذه املأساة؟ هل املواطن أم السفارة أم مكتب 

السفريات، الذي غش هذا املواطن؟
لقد أصبحنا في زمن تهان فيه كرامة املواطن 

خارج الكويت.
فاللهم انصره على من أخطأ في حقه واشفه 

حتى ال يحتاج إلى غيرك يا عظيم. 
alyera3_al7or@hotmail.com

جلس أحد النواب 
الدول  ف����ي إح����دى 
بحديقة منزله بعد 
يوم عمل شاق داخل 
وزارات الدولة لكسر 
لربع����ه  القوان����ني 
وأقربائه، ونظر إلى 
ابن����ه الصغير الذي 

ضمن مستقبله بعد أن أصبح أبوه راعي الكرسي 
األخضر.. ويقول له: حبيب����ي اطلب.. متّن.. 
فأبوك الي����وم الرجل الذي ال يقال له ال، فيرد 
الطفل: »أبي كاكاو« فيغضب األب النائب ويقول 
البنه »وخر عن وجهي« ما طلعت مثل أبوك إن 
صوتا مبوافق »مجمع سكني« وان أمتنع عن 
التصويت »سيارة« وان اعترض فمبلغ وقدره.. 

وأنت تريد »كاكاو« صج... ياهل..!
> > >

يتمشى النائب بحديقة منزله وهو يضحك 
ويقول »يال خل أسوي أزمة بالبلد« لكنه مؤمن 
باحلظ وبقراءة الطالع، فيقطف وردة من حديقته 
ويبدأ يقطع أوراقها وهو يقول: أستجوب ال ما 

أستجوب.. أستجوب 
ال م���ا أس���تجوب! 
واحلظ يجعله بآخر 
ورقه تقع.. أستجوب، 
ويقطف وردة أخرى 
ويبدأ: من أستجوب؟ 
ويقطع أوراقها وهو 
يقول: وزير املالية.. 
وزير الداخلية.. وزير الكهرباء.. وزير الصحة.. 
إلى آخر ورقه فتق���ع على وزير من أقربائه! 
فيقول: خالص خالص راح أؤجل االستجواب 
ومبروك عل���ى البلد م���ا راح أدخلهم بأزمة 

هالصيف.
> > >

من الفرية: هاأليام أشوف تناكر املياه جتول 
بشوارع الكويت.. عسى ما شر؟ إذا قلنا شهر 
رمضان س���وف يكون بدون كهرباء، طيب.. 
لك���ن كيف بدون ماء ش���لون نصوم؟ وعلى 
ماذا نفطر إذا ماكو ماي؟ الظاهر بنفطر على.. 

بيبسي بدل املاي.
reemw25@hotmail.com

المواطن والسفارة 

م.هديل عيدان الخليفة 

اليراع الحر

أستجوب.. ال ما أستجوب!

ريم الوقيان

ريميات

بدائل الظالم

د.ناصر بهبهاني

نوافذ

عن���د التخطيط للتطور العمراني للمدن، فإن أول 
شيء يوضع في احلس���بان هو البنية التحتية. ألن 
أي ثقل جديد يعني عبئا اضافيا على هذه البنية، من 
ش���أنه أن يرهقها ويجعلها تبذل طاقة مضاعفة عن 
استطاعتها. وهو ما يقتضي حتسني قدراتها وحتديثها 

قبل البدء بأي مشروع جديد.
ولك���ن الواضح عندنا أن البنية التحتية في كثير 
من املناطق ظلت على حالها، بينما ارتفعت املباني من 

فوقها وشيدت اجلسور واملشاريع األخرى.
لذل���ك يالحظ انه لم تكن هن���اك أزمة كهرباء قبل 
قانون الس���ماح بهدم املباني ذات األدوار اخلمسة أو 
غيرها، وإعادة بنائها ب���أدوار مضاعفة، لذلك أصبح 
شكل الشوارع غير منسجم، فاألبنية حديثة ومتطورة 
ولكنها مظلمة في ساعات مفاجئة، ال كهرباء فيها بعد 
أن تنقط���ع عنها فجأة، واالش���د مفارقة من ذلك انك 
ترى البي���وت الفارهة من الداخل والطلبة فيها أثناء 
االمتحانان يدرسون على ضوء الشموع كما لو كانوا 

في أكواخ
في العادة أي أزمة أو مشكلة، تبدأ كبيرة ثم تصغر 
بسبب التدخل العملي واملهني من قبل الوزارات والدوائر 
املعنية، إال أزمة الكهرباء عندنا فهي تكبر منذ أن ولدت 
قبل ثالثة أعوام تقريبا، في الوقت الذي كان يفترض 
باملعنيني في ه���ذا املجال أن يجدوا احلل القاطع بعد 
عام واحد على االقل من االزمة، النهم يكونون قد أملوا 

مبعطياتها.
وما تقوم به الوزارة املختصة من حمالت الترشيد 
على الرغم من أهميتها اال انها لم جتد نفعا، وهي لن 
تك���ون في يوم من االيام احل���ل الناجع، فهي مبثابة 
الضماد الذي يوضع فوق جرح مفتوح من دون دواء.

ألن حمالت الترش���يد حتاكي ضمائر الناس ووعيهم 
وإحساسهم باملسؤولية، وهذا ال نفترض وجوده لدى 
اجلميع، وهنا البد من االش���ادة مبا تنهض به بعض 
املؤسسات جتاه دورها في ترشيد االستهالك. ولكن 
في النهاية فان ما ينفق على حمالت الترش���يد، كان 
ميكن ان ينفق على تقوية الطاقة الكهربائية وصيانة 
وحتديث املولدات. فحس���ب تصريح ألحد املسؤولني 
فان 70% من كيبالت التوزيع قدمية ومعطلة، فلماذا 
لم يتم وضع جدول دوري الس���تبدالها وملاذا ال يتم 
البدء بالصيانة اجلدية للمحطات القدمية وتوفير قطع 
الغيار املطلوبة والتعاقد مع ش���ركات ذات خبرة في 
هذا املجال والشروع ببناء احملطات اجلديدة وتوفير 
جميع املتطلبات لها؟ فعلى األقل س���وف نخفف عن 
اجلنود املجهولني رجال الطوارئ، الذين ال يألون جهدا 
في االس���تجابة بهمة عالية حل���االت الطوارئ والتي 

تكثر هذه األيام.
واذا كنا حقيقة نسعى الى أن تكون الكويت مركزا 
ماليا عامليا، فاألولى بنا أن نبدأ بالتفكير جديا بحلول 
طاقة بديلة، كالطاقة الشمسية واستثمار الرياح مثال، 
والتي سوف حتد كثيرا من املشكلة، حاضرا ومستقبال. 
وس���تصبح مع األيام أقل تكلفة واكثر امانا. وكذلك 
فإن خصخصة قطاعات معين���ة بالكهرباء قد تكون 

حال مفيدا. 
معظم املؤشرات توحي بأن هذا العام سيكون األكثر 
حساسية جتاه الكهرباء، بسبب ظروف احلرارة املرتفعة، 
وتلك مس���ؤولية حتملها وزارة الكهرباء، خصوصا 
أن التصريحات والتطمينات التي تطلقها بني الوقت 
واالخر، أصبحت غير مقنعة للمواطن لعدم مطابقتها 
لواقع ما يحصل، وبالتالي، فكل االحتماالت واردة مبا 
فيها أن جتد احلكومة نفسها في وضع أكثر سخونة 
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