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منذ أكثر من عشر سنوات 
تقريبا انتقل حراج السيارات 
املستعملة الى ساحة ترابية 
نائية بالقرب من سكراب أمغرة 
ومدينة اجلهراء الشامخة ولو 
قام أحد الق���راء بالذهاب الى 
هذا املوقع الستعاذ باهلل من 
الشيطان الرجيم ونفث على 

كتفه االيس���ر ثالث مرات ثم صلى ركعتني لوجه اهلل 
تعالى وحمد اهلل على س���المته وحلف ميينا غموسا 
بأنه لن يذهب الى حراج الكويت الرسمي مرة أخرى ألن 
الوضع الراهن لهذا احلراج يختلط فيه احللم باحلقيقة 
فرمبا يظن املواطن أنه في إحدى الضواحي النائية في 
مدينة قندهار االفغاني���ة أو في احدى ضواحي مدينة 
مقديش���و الصومالية بل ويتوقع ايضا ان يخرج عليه 
من بني االشجار التي حتيط بهذا احلراج التعيس جيب 
تويوتا مركوزا عليه رشاش عيار خمسني وقد يطلق النار 
فجأة على حشود الباعة واملشترين، أما االرضية التي 
ميشي عليها املواطنون هناك فهي مملوءة ببقايا الزجاج 
املطحون حتت عجالت السيارات املارة هنا وهناك بهذا 
احلراج وهذا الزجاج مصدره القناني الزجاجية الفارغة 
للمشروبات الغازية التي يتم شراؤها عن طريق عمالة 
آس���يوية، تعدت على أمالك الدولة وافترش���ت االرض 
لبيع بضاعتها على املارة، أما املس���جد املوجود هناك 
فقد مت تشييده من قبل متبرعني فقراء يعملون بوظيفة 
)ش���ريطية( وهي مهنة مش���ابهة ملهنة تاجر الشنطة 
أي ليس لديهم مكاتب وليس عليهم ايجارات ش���هرية 
يدفعونها لصاحب مكتب وتترك���ز مهاراتهم امليدانية 
والتجارية في نوع من التمثيليات الوهمية أمام البائع، 
وذلك من أجل اقناعه ببيع سيارته بهذا الثمن )البخس 
من حيث الواقع( ويساندهم في مواقفهم الداللون والذين 
غالبا ما يتحدثون بلهجة ش���مالية معروفة باستثناء 
داللي السيارات الباهظة الثمن، ومن جهة اخرى تكمن 
املأساة في مسألة الدخول واخلروج لهذا املوقع املنبوذ 
للحراج فعندما تدخل فإنك ستواجه جباال من احلفريات 

أقل بقليل من ارتفاع جبال 
الهيماليا، باالضافة الى ذلك 
فإنك لن تستطيع الوصول 
الى مركز احلراج اال بعد ان 
تسير على طريق ترابي طويل 
مليء باملطبات، وهنا أنصح 
اطباء الوالدة بأن يستعملوا 
هذا الطريق لتوليد النساء 
الالتي لديهن والدة متأخرة فهو عند املشي عليه جتده 
محرضا قويا للوالدة واالصعب من هذا كله هي مرحلة 
اخلروج وال يوجد لها اال طريقان، االول كان بالقرب من 
انحناء الطريق بالقرب من وصلة الدوحة السريعة ومت 
تسكيره بشبك وسياج حديدي مضاد لقذائف اليورانيوم 
املستنفذ أما الثاني فكان مرتبطا بطريق اجلهراء السريع 
مباشرة ومت تسكيره قبل شهر بواسطة صبات اسمنتية 
مسبقة الصنع ثم بعد ذلك استحدث رواد هذا احلراج 
الرسمي للكويت طريقا ترابيا طويال وممال، بل ويحتاج 
الى جتهيزات غذائية ألنه مشابه لطريق سفر القوانيص 
في البراري ولن يصل مستقل هذا الطريق الى الشارع 
العام اال بعد ان يصل الى اجلس���ر املنحني الى منطقة 

الصليبية واملقابل ملنطقة القيروان. 
هذه صورة حقيقية ومختصرة للحراج الرس���مي 
للكويت وما حلق به من اهمال حكومي واضح من اجل 

ارضاء بياعي السيارات اجلديدة.
انها حرب بضائع وق���ع ضحيتها الطرف احلكومي 
واملواطن ايضا الذي وجد نفس���ه مجبرا على ش���راء 
س���يارة بضعف س���عرها مرتني وال يذهب الى حراج 
الدولة املزعوم أو احلراج الصوري للدولة أليس حراج 
السيارات املستعملة حقا من حقوق املواطن ذي الدخل 
احملدود؟ أم أنه ليس له سوى بيت ذوي الدخل احملدود 
ويجبر من خالل هذا االهمال احلكومي على شراء سيارة 
ال تتناسب مع دخله؟ أم ان هذا االمر وضع للمواطنني 
من اجل زيادة عدد املتعسرين واعطائهم الوعود إلسقاط 
الفوائد؟ ال أعلم ولكن م���ا أراه هو وضع غير طبيعي 

وغير صحي صحيا واداريا.

احترام الغير واجب وال يكلف اإلنس����ان شيئا، بل انه يزيد من 
محبة الناس له وسمة عطرة يذكر بها املرء في حياته وبعد مماته، 
ويعتبر مكس����با حقيقيا ورصيدا ال ينضب وأسوة حسنة تنتقل 
لألبناء، كما هم رجال كويت األمس الذين يتحلون بالصفات احلميدة 
كاألدب والفزعة والش����هامة وغيرها من الطباع التي ال تتوافر لدى 
بعض رجال كويت اليوم، وإحدى تلك الصفات املرفوضة مخاطبة 
الرموز من كبار األس����رة سواء لفظا أو كتابة فلكل مقام مقال، وما 
نقرأه ونس����معه في وقتنا احلاضر من س����وء مخاطبة يوجه ملن 
يستغل سعة صدر احلكومة، ويسعى خللط األوراق ومتييع احلقائق 
والتهديد والوعيد، فعلى اجلميع استدراك اخلطأ وعدم جتاوز احلدود 
األخالقية حتت شعار الدميوقراطية التي تشوهت بسبب ممارسة 
بعض النواب، وأسلوب بعض الكتاب وباتت الدميوقراطية مصدرا 
للتطاول واإلساءة، وإذا كان البعض يرفض اطالق الرمز لغير صاحب 
السمو متعذرا بالدستور، فنواب املجلس السابقون وكتاب الصحافة 
لم نس����مع منهم ما نسمعه اليوم ألن حسن اخللق كان مبدأهم في 
التعامل، وإن كانت األخالق ليست بندا مسطرا في الدستور اال انها 

عبارة عن بند ضميري تربوي يرتقي بالنفوس.
فاللفظ الطيب نعمة، والكلمة احلس����نة ال تس����توي مع الكلمة 
الس����يئة، فليت اجلميع يدفع بالتي هي أحس����ن، ويستذكر تعاليم 

ديننا احلنيف وحسن معاملة االولني وأخالقهم.
> > >
المتذبذب

أسأل القلة القليلة جدا من املتواجدين كمشجعني الصحاب الندوات 
في كل جتمع كيف حتمدون اهلل على نعمة وجود اس����رة الصباح 
كأسرة حاكمة، وفرت احلرية والدميوقراطية وشرعت األبواب وأعطت 
كل ما هو متاح لشعبها وأنتم تهتفون بأعلى صوتكم وحتيون من 
يهاج����م افرادها بالتصفيق والتهليل، س����ؤال إجابته في ضمائركم 
وعقولكم مذكرا بقوله تعالى: )مذبذبني بني ذلك ال إلى هؤالء وال إلى 

هؤالء ومن يضلل اهلل فلن جتد له سبيال( ڈ.
> > >

محطة مياه أم نقا

الش����ارع املؤدي إلى محطة مياه أم نقا مبزارع العبدلي يحتاج 
إلى إعادة تبليط بالصبات االس����منتية لعدم حتمل االسفلت املياه 
املتناثرة من التناكر، علما بأن وزارة األش����غال العامة قامت بعمل 
تلك الصبات االس����منتية بأرضية احملطة، إال أنها لم تستكملها في 
الشارع املنوه عنه والذي مير بجانبها، نأمل استدراك ومعاجلة هذا 

األمر بالسرعة املمكنة.
> > >

السكن الحكومي

إعادة النظر في منح األرض أو السكن احلكومي اصبحت ضرورة 
يرفضها الواقع واملنطق نظرا للتحول  الذي آلت إليه الكثير من تلك 
األراضي واملس����اكن التي أنشأتها احلكومة لينعم املواطن وأسرته 
باالس����تقرار ال أن تتحول إلى حضانات أطف����ال ومنهم من ينتظر 
مكان����ا يؤيه، لذا وإزاء هذا الواقع يتحت����م على اجلهات املعنية أن 
تعيد النظر في هذا الشأن، وتعدل القانون من بيت لكل مواطن الى 

بيت لكل محتاج.
رب إجعل هذا البلد آمنا مطمئنا.

غالء الطماطم أوقف الكويت كلها على رجل واحدة رغم أن الغالء 
لي���س وليد اللحظة وليس بالش���يء اجلديد، وكل ما هو مطلوب 
ملعاجل���ة تلك األزمة املصطنعة هو مقاطعة الس���لع الغالية التي 

صنعها جتارها في الفترة السابقة واحلالية.
لكن هناك شيئا أهم من هذا كله، وهو أن البالد أصبحت على شفا 
حفرة بسبب النعرات التي يعمد لصنعها البعض وتساعدهم بعض 
وسائل اإلعالم من خالل نشر ما يبثونه من سموم وتصريحات قد 
تشعل البالد في حلظة واحدة والسبب يعود لعدم تطبيق القانون 
بشكل س���ليم من قبل وزارة اإلعالم التي وقفت وقفة املتفرج بل 
وصورت نفس���ها بالضعيفة التي ال حول لها وال قوة وأصبحت 
اإلعالم تخاف من النقد سواء كان النقد سيطولها بقنوات تلفزيونية 

أو صحف مطبوعة أو مواقع إلكترونية.
ول���و حتدثنا بصراح���ة أكثر ودون مجاملة لعرفنا أن س���بب 
مش���كلتنا هو بعض أعضاء مجلس األمة من خالل صبهم الزيت 
على النار وبدال من أن يكونوا قدوة كونهم ممثلني لألمة أصبحوا 
هم من يسعى إلشعال النار، فهناك أعضاء يصرحون حول السنة 
والشيعة وهناك من يطالب باستقالة احلكومة وآخرون يتوعدون 
وزراء في دور االنعقاد املقبل، إذن ماذا تريدون من الشعب؟ وماذا 
تتوقعون أن يكون احلديث اليومي في دواوين أهل الكويت طاملا 
فكر وثقافة نوابنا وحكومتنا هما الصراع من أجل البقاء حتى ولو 

كان هذا الصراع علي حساب الوطن؟! 
ال أريد أن أطيل عليكم في مقالي هذا، فالكل اليوم أمام مسؤولياته، 
فالكويت ال تستحق منا هذا ولو عاش من يسعى ملثل هذه األزمات 
في دول اجلمهوريات ودول القمع ودول الفقر لعرف قيمة الكويت 
ولعرف ماذا أعني بكالمي، فما يحدث في البالد ال يحتمل وال يطاق 
وآن األوان أن ننفض الغبار عن هؤالء لتبقى البالد وتدوم وتنعم 
بنعمة األمن واألمان التي يحس���دنا عليه���ا العالم ويريد البعض 

زعزعة أمننا وزرع الفتنة في البالد!
> > >

 زب�دة ال�كالم: اتقوا اهلل في الكويت، وحتمدوا ربكم على النعمة 
ال تنقلب عليكم نقمة بس���بب نعرات غي���ر حميدة أثارها بعض 

السفهاء.
Aleqtsadi@hotmail.com

قرار »الداخلية« مبنع الندوات اجلماهيرية ردة ثقافية 
وتقليص ملساحة احلرية، إضافة لكونه محاولة يائسة 
للرج���وع إلى الوراء في مجتمع يتنفس الدميوقراطية 

وحرية الرأي منذ نعومة أظفاره. 
ال ننكر أن هناك من يس���يء استخدام تلك الندوات 
ويدس السم في العسل ويؤجج املشاعر ويثير النعرات 
لعلة في نفس���ه أو لغاية ال تتف���ق ومقاصد املصلحة 
الوطنية، إال أن ذلك ليس مبررا ملنع كافة الندوات صاحلها 
وطاحلها. رئيس الواليات املتحدة بعنفوانه وقدره لم 
يستطع التعامل مع القس املجنون تيري جونس الذي 
كاد يتس���بب في حدوث كارثة باستفزاز مشاعر مليار 
وثالثمائة مليون مسلم، وال يعرف مداها إال اهلل عندما 
هدد بحرق نس���خ من املصحف الشريف، إال عن طريق 
مناش���دته التراجع عن ذلك ومن���ع البلدية من منحه 
الترخيص الالزم، هنا تكمن قوة دولة املؤسسات التي 

يحكمها القانون بآلية واضحة تطبق على اجلميع.
ال ننكر على الداخلية دورها في حفظ األمن والسالم 
االجتماعي ولكن دون املساس باحلريات وعلى من يخطئ 
أن يتحمل تبعات خروجه على النظام العام بعقوبات 
رادعة إن ل���م تتوافر في القانون احلالي علينا تعديله 
إال أنن���ا على ما يبدو اخترنا الطريق األس���هل ومنعنا 

الندوات بغثها وسمينها. 
> > >

أصبحت أسعار املواد الغذائية صداعا مزمنا في رأس 
كل رب أسرة مواطن أو وافد، فالزيادة املبالغ فيها أرهقت 
ميزانية األس���رة بصورة غير مسبوقة فمن الطماطم 
واخلضراوات، مرورا باألسماك وصوال ألسعار األغنام، 
باإلضافة إلى التفاوت الفاضح بني أس���عار اجلمعيات 
التعاونية واألسواق اخلاصة مما يوضح أن هناك يدا 

وراء التالعب باألسعار!
وعلى الرغم من قضية األسعار هذه، والتي تؤرقنا 
وتثقل كاهلنا جميعا، إال أنها ال تشغلني بقدر قرار منع 

الندوات، فاحلرية قبل اخلبز أحيانا.
Ali_alqallaf_75@hotmail.com

ذات الوجه األسود املكفهر، والفؤاد املتحجر، 
عيونها قذرة، ورائحتها نتنة، تلتف بعباءة 
زاهية، وإذا م���ا التفتت إليك، بانت أفكارها 

الداهية.
من أيقظها؟.. وهل كانت حقا نائمة؟

من أظهرها؟.. وهل كانت فعال متوارية؟
تلك الفتنة التي ال تعرف سوى درب واحد، 

وال تقبل إال بنتيجة غالية!
تتبع ظلها.. ألنها تخاف النور، ويتبعها 
قوم قلوبهم قاسية، منذ القدم كانت مكروهة، 

مرفوضة، ملعونة.
أش���علت نيران احلقد وتركت الس���احة 
للخصام، وسببت املعارك بني األخوة وتوارت 
بني احلمام، وتصادقت م���ع إبليس حاملة 

لواء السالم.
في كل زمن كان لها ش���كل مذموم، ومن 
تبعها في كل بقعة مهزوم، حزبها معروف، 
تغير لونها كيفما تشاء، ولكنها في كل حال 

ثوبها مكشوف.
من أيقظها؟.. وهل تركوها فعال تنام؟

من سلم عليها؟.. من صافحها؟ 
من فتح لها الباب؟.. من رافقها؟

وه���ي التي نزعت في ي���وم عن وجهها 
احلج���اب، وأش���ارت إل���ى اجلن���ة وكانت 
ترديه���م العذاب.. وأعط���ت األمان وغدرت 

باألصحاب!
ووعدت باحلرير والذهب، وكانت تقصد 

السراب.
من أمن لها؟.. من صادقها؟

من تركها حتوم حولنا وصفق لها؟ 
انها املجرمة القاتلة، انها األفاكة املتلونة، 
ملعونة ومن أيقظها ستدور عليه وتسمه 

بسمها بلدغة قاصمة!
Falcom6yeb@yahoo.com

ماضي الهاجري

 الصراع من أجل البقاء

زبدة الكالم

علي القالف

الحرية قبل الخبز

من ثقب الباب
أنوار عبدالرحمن

من أيقظها؟!

فالكم طيب

المواطن علي الجابر األحمد

احترام الغير

الوطن ثم الوطن ثم المواطن

مبا أن احلكومة »الرشيدة« عاجزة 
عن حل مش���كلة االختناق املروري، 
علين���ا إذن أن نوج���د البدائل التي 
قد تس���اهم إلى حد ما ف���ي التقليل 
م���ن االزدحام أو التقلي���ل من آثاره 
اخلطي���رة على أقل تقدير، ومنها أن 
يلتزم املسؤولون باملرونة مع تأخير 
املوظفني وال يحاسبونهم، كذلك أساتذة 
اجلامعة ومديري املدارس مع طالبهم، 
ألن استخدام الس���لطة في محاسبة 
املتأخرين في ظل هذا االختناق املروري 
غير معقول ويضطر املوظفني والطلبة 
للسرعة وصعود الرصيف وجتاوز 
اإلشارة احلمراء ليتمكنوا من الوصول 
لدواماتهم ومحاضراتهم، ويكفي أن 
نتابع أخبار حوادث الس���يارات منذ 
بداية العام الدراس���ي لنعرف مقدار 
الضرر الذي يس���ببه هذا االختناق 
املروري وتش���دد بعض املسؤولني 
واألس���اتذة ف���ي مس���ألة احلضور 
املقترحة  الوس���ائل  والغياب، ومن 
أيضا أن يقوم رجال ش���رطة املرور 
بتنظيم حركة املرور عند التقاطعات 
التي يكثر بها االزدحام، فهناك أمور 
بس���يطة ميكن أن تساهم ولو قليال 
في حلحلة الوضع، بعض املسارات 
حتتاج وقتا أطول من املسارات األخرى 
في اإلش���ارات الضوئية اخلضراء، 
وكذلك البد م���ن تفعيل قرارات منع 
الش���احنات ومركبات نقل البضائع 
وسيارات األجرة من استخدام بعض 
الطرق إال بعد الساعة الثامنة صباحا، 
ألنها تتسبب في تعطيل حركة مرور 
املوظفني والطلبة وهم أولى باستخدام 
هذه الطرق بسبب االلتزامات احملددة 
بالوق���ت. أخيرا هن���اك دور يتعلق 
باملواطن���ني واملقيمني أيضا، ينبغي 
أن نتحلى جميع���ا بالصبر والذوق 
أثناء استخدامنا للطرق واملركبات، 
علينا أن نساهم في التقليل من عدد 
املركبات املس���تخدمة مثال من خالل 
ذهاب مجموعة من املوظفني أو الطلبة 
بس���يارة واحدة بدال من سيارة لكل 
واحد، قبل أن نضطر إلى اس���تخدام 
»التوك توك واجلاري والس���ياكل«، 
على الرغم من أننا لس���نا في الصني 
أو بومبي أو القاهرة إال أننا على ما 
يبدو في طريقنا إلى هذا احلل طاملا أن 
حكومتنا الرشيدة مشغولة بصراعاتها 
السياسية وغير قادرة على تطوير 
خدمات النقل اجلماعي وبناء اجلسور 
وفتح ط���رق جديدة فضال عن البدء 
القطارات  أكثر تعقيدا مثل  بوسائل 

والترام وغيرها.
> > >

حتية شكر وتقدير للناطق الرسمي 
لوزارة الداخلية العميد محمد الصبر 
على موقفه الشجاع حني تصرف بدافع 
املسؤولية الوطنية واحلس األمني رغم 
وجوده خارج وقت الدوام ومبالبس 
مدنية والحق عددا من املشتبه بهم، 
والذي تبني فيما بعد صدق حدس���ه 
بأنهم مجرمون وهاربون من العدالة، 
فمثل هذا التصرف الشجاع يعبر عن 
حس وطني صادق ومنوذج يحتذى.. 
وسالمات يا بو هاشم، خطاك السو 

وكثر اهلل من أمثالك.
bodalal@hotmail.com 

استعدوا للتوك توك

محمد هالل الخالدي

نظرات

مفرح النومس العنزي

حراج قندهار الكويتي 
لبيع السيارات

جوهر الحديث


