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 من يقل ان الصراع السياسي في الكويت نيابي ـ حكومي أو حتى 
نيابي ـ نيابي أو قـــد يذهب بخياله إلى أبعد مدى ويقول ان الصراع 
حكوميـ  حكومي في بعض أوجهه، هو شخص ال يفقه شيئا بالسياسة 
الكويتية إال بقدر ما يفقه «بياعة اجلراغيات» بطريقة تشغيل مفاعل 

نطنز اإليراني.
  الصراع في الكويت له أوجه أشـــمل وأكبر وأعم وأشمل وأخطر، 
فالصراع الذي يبدو أن اجلميع باتوا يعرفونه جيدا ويعونه ولكنهم 
يتحاشون اخلوض فيه بشكل مباشر، هو صراع شيوخ بشيوخ وجتار 

ضد شيوخ والعكس وعلى جبهة أخرى جتار تضرب جتارا.
  ودعوا عنكم ما حصل خالل اجللستني املاضيتني وما قبلهما فكل 
تلك التصريحات التي تخللت اجللستني أو سبقتهما ما هي إال ألسنة 
اللهب الصادر من نيران الصراع الثالثي الوجه الذي ابتليت به البلد، 
األمر برمته صراع على الســـلطة والنفوذ واملال، ال وطن وال مصلحة 

عامة وال ذود عن حمى ومصالح الشعب.
  الوالءات تشـــترى بالكيلو وبأرخص من سعر طن الطماطم هذه 
األيام، وعليك أن تعرف كيف ومن تشتري واألهم بـ «كم؟»، وليست 
لدي أدنى مشكلة كمواطن باملتصارعني شيوخا كانوا أم جتارا فليسوا 
هم قضيتي اآلن على األقل، وليسوا قضية مهمة بقدر أهمية قضية باعة 
الوالءات من النواب والناشطني السياسيني، فخالل العامني املاضيني 
خلقت «بكســـر الالم» أو خلقت «بتشديد الالم» سوق سوداء تعرض 
فيها شتى أنواع الوالءات وقام عدد من النواب بعرض بضاعاتهم للبيع 
ملن يدفع أكثر ومن ينكر هـــذا األمر إما أنه ميتهن «بيع اجلراغيات» 

أو «نامي على ودانه».
  لنتحدث بصراحة أكثر، ما معنى أن حتصل على ٥٠٠ألف متر مربع 
و٨٠٪ من ناخبيك يعجز أحدهم عن احلصول على ٤٠٠ متر مربع «سد 
لد» تؤويه وتؤوي أسرته الصغيرة؟ ما معنى أن حتصل على ٦ ماليني 
دينار «ترضية» وغيرك من ناخبيك وناخبي تيارك مالحقون على ذمة 
٥٠ أو ٧٠ دينارا لصالح شـــركة أحد التجار، ما معنى أن حتصل على 
مناقصة مبليوني دينار بأمر مباشر وتدعي محاربة الفساد في البلد، 
ما معنى أن تتحدث «بكاء» عن الوطن والوطنية وشـــركتك الطبية 

تزخر باملخالفات التي ال تقوى على حملها «الديناصورات».
  أليســـت القصة «كوسة» و«كوكســـة»؟ ألم تبيعوا ضمائركم في 
سوق الوالءات السوداء؟ ألم تصبحوا فاسدين وبجدارة؟ فلم تدعون 

الشرف والوطنية؟
  وكما أن أحدا ال يقبـــل أن تأتي فتاة ليل «معتقة» وتقدم برنامجا 
تلفزيونيـــا تتحدث فيه عن الفضيلة فنحن ال نقبل بأن يأتي فاســـد 
حتى النخاع ليعلمنا أصول الشرف، فصمتا صمتا فقد لوثتم أسماعنا 
وشـــوهتم صورة الدميوقراطية في الكويـــت و«خربتم بيت» البلد 

بصراعات الوكالة.
  Waha٢waha@hotmail.com 

 خالل تصفحي إلحدى الصحف اليومية شعرت بالدهشة عندما 
وقــــع بصري على خبر في صفحتها األخيرة بعنوان «ثالث فتيات 

يتشاجرن لالستحواذ على بويه».
  وكم كانت صدمتــــي كبيرة عندما قرأت هــــذا اخلبر وكم كانت 
الفاجعة عندما علمت ان هذه احلادثة وقعت في الكويت، فالفتيات 
تتشاجر لالستحواذ على فتاة مسترجلة تتصنع الرجولة ويتشاجرن 

باللكمات والضرب باالحذية فهل هذا يعقل؟!
  هذه الواقعة حدثت في أحد املقاهي التي ال يوجد عليها أي رقابة 
على من يرتادونها من الشباب والفتيات والتي تسمح بوجود البويات 
فيها، وما أثار دهشتي ايضا القرارات التي اتخذتها وزارة الداخلية 
ملعاقبة اجلنس الثالث فقــــط، ولم تهتم باحلد من ظاهرة البويات 
فهي حتد من تواجد اجلنس الثالث وتسن القوانني ملعاقبتهم وتترك 
املجال واسعا لتحرك هذه الفئة «البوية» مما يؤدي إلى حدوث الكثير 
من املشاكل في نهاية األمر. إذا ملاذا ال تتحرك اجلهات االمنية حتركا 
سريعا للحد من هذه الظاهرة الغريبة على مجتمعنا، فالبد من قوانني 

صارمة ملعاقبة هذه الفئة التي تهوي باملجتمع إلى الهاوية.
  وما زادني استغرابا ودهشة هو تصارع الفتيات وتنافسهن على 
البوية حتى لو وصل األمر للضرب باالحذية والسب بألفاظ نابية، 
فهل ذهب الرجال لكي تتنافس الفتيات على فتاة مسترجلة؟! أين 
الرجال؟ هل تبخروا من الكويت ولم يعد هناك رجل يجتذب هؤالء 

الفتيات بدال من البويات؟
  وعندما بحثت عن أمر البويات وجدت أنهن كثيرات في مجتمعنا، 
وما زاد خوفي هو تواجد بعضهن في مدارسنا وحترشهن بالطالبات 
وخــــروج البوية بصحبة فتاة بعد انتهاء الدوام املدرســــي ملقابلة 
الشباب خارج اسوار املدرسة دون وجود اي رقابة عليهن من ادارة 
املدرســــة، لذا نناشد كل مسؤول ان ينتبه جيدا ملثل هذه الفئة وان 
يحاول بجميع الطرق ان يحتويها ويوجهها الى الوجهة الصحيحة 

والفطرة التي فطر اهللا الناس عليها.
  وهنا نتساءل اين الرقابة االسرية؟ أين األب واألم؟ أين دورهم 
الفعال في تربية أوالدهم وتوجيههم للطرق الصحيحة، فالبويات 
بالتأكيد هن نتاج أســــرة مفككة تعيسة يعيش كل واحد في عالم 

بعيد عن االخر فكل واحد يعيش لنفسه فقط.
  لهــــذا أدعو إلى وقفة جادة من اعضاء جلنة الظواهر الســــلبية 
وعلماء الدين واالجتماع والنفس للدعوة الى انشاء مصحات سرية 
على أعلى مستوى تقوم باستقبال هذه الفئة والوقوف على حاالتها 

ومساعدتها للرجوع الى الفطرة االنسانية الصحيحة.
  وكذلك البد من وقفة جادة مع االهل وترك فتيل النزاعات االسرية 

وااللتفات الى االبناء ومرعاتهم ومراقبتهم واحلرص عليهم.
  فلنبــــدأ بحملة وطنيــــة نحمي بها اوالدنا ونحمــــي بها الكويت 

لنجعلها كما هي درة اخلليج.
  وعلى رأي املثل «إش حادك يا مسمار؟ قال املطرقة».

  alialrandi@hotmail.com 

 ذعار الرشيدي

 صراعات الوكالة 

 الحرف٢٩

 علي الرندي

 «إش حادك يا مسمار؟ 
قال المطرقة»

 من الديرة

 أن تهتـــم وتتأثر وتعرف ولو قليًال بأحداث وأخبار 
العالم، سياسية كانت أو اقتصادية أو علمية أو اجتماعية 
أو رياضية بل وحتى األخبار الشـــخصية ملشاهير هذا 
العالم من بالد األرجنتني في أقصى جنوب الكرة األرضية 
وحتى دول مثل فيجي وســـاموا وتونغا التي هي من 
أولى الدول التي تشرق فيها شمس كل يوم جديد يطل 

ويهل على هذا الكوكب.
  - أال تفرح «بنرجسية» وأنانية عندما تزداد أو تفيض 
مداخيـــل بالدك ألن تلك الزيـــادة هي في أغلب األوقات 
على حساب معيشـــة آخرين في هذا العالم يضطرون 
اضطرارا ال مفر منه لدفع هذه الزيادة لالســـتفادة من 
منتج ضروري في هذه احلياة متتلك بالدك كمية كبيرة، 
وتصدره للعالم بثمن «يفرحك» ارتفاعه بعض الوقت، 
و«ينهـــك» دائما وفي كل األوقـــات جيوب من يدفعون 

ثمن هذا االرتفاع!
  - وأال تغضب بسرعة وتزعل وترعد وتنتفض دون 
معنى وتنطق بتصريحات مجافية للحقيقة عندما تنتقد 
دولتك أو مجتمعك في تقارير املنظمات واملؤسســـات 
العاملية احملترمة التي تراقب حياة وحقوق البشر في 

العالم!
  - أن حتترم قوانني القوانني أينما ذهبت وأينما وجدت 
سواء في مكان منظم أو غير منظم، وأّال تكون محترما 
فقط بتمثيل االحترام في بلد أو مكان ما فقط ألن القوانني 

«جتبرك» على ذلك أو إنه ال خيار لك غير ذلك!
  - أّال تتمنى لغيرك ما ال تتمناه لنفسك أو ملجتمعك 
وبالذات إن كان غيرك يخالفك الدين أو العرق أو املذهب 

أو اللون!
  - ما ذكرناه أعاله هو أشياء بسيطة من أشياء كثيرة 
ال يســـعنا ذكرها جميعا في مقال واحد وهي أشياء لو 
امتلك املرء بعضا مهما منها الستحق أن يكون مواطنا 
عومليا، وباستطاعته العيش في أي بقعة في هذا الكوكب 
وفي أي بلد في هذا العالم، ولن يتأثر كثيرا مبا يسمى 
بغربة املكان املصطنعة أو مبا يسمى باحلنني للمجتمع 
فاحلياة تغّيرت كثيرا اليوم، ومكان اإلنسان هو املكان 
الذي يرتاح فيه وليس املكان الذي يولد به أو يترعرع 

فيه.
  Mike١٤٨٠٦@hotmail.com 

 مخلد الشمري

 معنى أن تكون مواطنًا عولميًا!

 رؤية

 أصبحنا نعيش في زمن املجهول، 
وقد يســـأل البعض: ملاذا؟ وكيف؟ 
ومتى؟ ومن؟ بل ميكننا أن نضع أمام 
هذا املجهول جميع أخوات كان وابنة 
عمتها إن أيضا في جمل وتساؤالت 
كثيرة خاصة خالل هذه اآلونة، ولكن 
قبل السؤال والطرح ونقطة النظام 
والتعليقات السلبية واإليجابية على 
املجهول ومعانيها، البد أن نتطرق 
للمعنى أوال وما حتتويه من معان 
فعلية واسمية أيضا وما يطابقها 

من أمناط من مجتمعنا: 
  املجهول هو كلمة أصلها «جهل» 
بعد حذف أحـــرف الزيادة، وكلمة 
جهل تعني في املعجم الوجيز: فالن 
على غيره جهل، وهذا املعنى يعيشه 
الكثير منا حيث جند البعض وهم 
كثيرون بالفعل يجهلون ما يحدث 
حولهم مـــن أحداث ســـواء كانت 
سياسية أو اقتصادية أو تعليمية 
أو صحيـــة أو رياضية وغير ذلك 
من أمور، بل جنـــد أن ذلك املعنى 
تتشـــعب منه سمتان في كثير من 

أبناء املجتمع وهما:
  األولى موجودة في البعض الذي 
ال يبحث وال يسأل ليتعلم ولو بعض 
الشيء من املجهول، ويطلق عليهم 
«اجلهالء» وهؤالء الشريحة يعدون 
املؤشر السلبي للمجتمع، حيث انهم 
فقط يفكرون في املأكل واملشـــرب 
وامللبـــس وزيـــادة الرواتب أما ما 
يحدث في املجهـــول وما ميكن أن 
يحدث لهم منه فال يشغل عقولهم 

وتفكيرهم. 
  الثانيـــة وتتواجد لدى البعض 
اآلخر، وهو الذي قد يبحث ويلهث 
للمعرفة، ولكنه لألسف عند البحث 
والعلم ال يفهم من املجهول شيئآ من 
الطالسم املبينة أمامه وهنا يطلق 
على هذا معنى «اجلهالة» وتعني في 
معجم الوجيز: جفا وتسافه والشيء 

وبه: لم يعرفه.
  والنوع األول ال نقدر على تغييره 
فهو شـــريحة ال تريـــد أن تخترق 
املجهول وراضية مبعيشـــتها وال 
تريد التغيير، أما النوع الثاني وهو 
البحث عن املجهول وأسبابه لكن 
املسببات املعطاة أمامنا ال جتعلنا 
نقدر أن نبني املستقبل بل جتعلنا 
نحيا علي الـــدوام في املجهول مع 
التغيير  العلم برفضـــه ومحاولة 
ولكن كيف نقدر أن نغير املجهول 
ونحن ال نعرف ما هو املســـتقبل؟ 
فقط نعيش مستقبال ورقيا من خالل 

قرارات ورقية.
< < <  

  كلمة وما تنرد: يقول الشـــاعر فهد 
العسكر:

  أو بعت وجداني بأسواق النفاق 
ألكرموني

  أو رحـــت أحرق فـــي الدواوين 
البخور ألنصفوني

  فعرفت ذنبي أن كبشـــي ليس 
بالكبش السمني

  atach_hoti@hotmail.com 

«Unknown» 

 د. نرمين يوسف الحوطي

أيـــام طالعتنا الصحف  محلك سر  قبل 
بأخبار عن ضبطيات جهاز البلدية 
ملستودعات حتوي مواد غذائية 
فاسدة ومنتهية الصالحية منذ 
سنوات، وبال شك فإن هذا اإلجناز 
يسجل لبلدية محافظة العاصمة 
التي اكتشفت هذه املستودعات 
قبل أن يصـــل ضررها للجميع، 

لوال لعناية اإللهية.  
  نعم هناك قصور من قبل اجلهاز الرقابي في البلدية، وفي 
املقابل هناك عمل يحتاج ألن نشيد به رغم وجود القصور 
الذي يرجع إلى وجود خلل في اللوائح ونقص املفتشني في 
مختلف احملافظات حسبما يؤكد مسؤولو البلدية، وبناء على 
مشاهداتنا لصور الضبطيات الحظنا أن هناك مواد غذائية 
منتهية الصالحية منذ سنوات عديدة رمبا مت تسريب بعضها 

إلى احملالت في مختلف املناطق.
  القصور ال يقتصر على البلدية فقط، وإمنا وزارة التجارة 
معنية أيضا بهذا األمر، حيث انها املعنية مبنح التراخيص 
للمخازن فالبد أن يكون لها دور واضح في معرفة ما حتتويه 
تلك املخازن فضال عن تكثيف الرقابة على املنتوجات املتداولة 

به من أجل سالمة الناس.
  استغربت من الهجمة الشرسة على وزير الدولة لشؤون 
البلدية د.فاضل صفر، ومطالبـــة البعض بإقصائه، ورغم 
اختالفي مع د.صفر في بعض وجهات النظر، إال أنني أؤكد 
أنـــه رجل يعمل وكل من يعمل يخطـــئ، ولكن ملاذا كل هذا 
الهجوم على الوزير ألنه أكد أنه ســـيطبق مسطرة القانون 
على كل مخالف، لذا فإن املطلوب من النواب الوقوف بجانبه 

بدال من التهديد والوعيد الذي لن ينفع بشيء.
  كما أن املطلوب من د.صفر التركيز على اجلانب التفتيشي 
والســـعي ألن تكون هناك ضبطيـــة قضائية للبلدية نفس 
ضبطية وزارة التجارة التي مبوجبها تتم إحالة املخالفني إلى 

النيابة التجارية بدال من الوضع 
احلالي وبذلك ستكون ملخالفة 
البلدية هيبة، وهذا لن يأتي إال 
من خالل دعمك املباشر لتعديل 
القوانني كما أن الوضع احلالي 
للتفتيش على األغذية املستوردة 
غير سليم الذي مبوجبه يتم حجز 
املواد في مخزن التاجر حتى مينح 
اإلفراج وبذلك سوف يتم تسريب 
البضاعة وفي حال ضبطه ســـيتم حترير مخالفه له بآالف 
الدنانير، وفي املقابل صرف بضاعة تقدر بـ ١٠٠ ألف دينار، 
فالبد هنا من تغليـــظ املخالفة من خالل الغرامة فضال عن 
سحب الترخيص التجاري من التاجر والتشهير به وبجميع 
أنواع املنتوجات التي روجها إلى السوق. كنت أمتنى منذ وقت 
أن يكـــون هناك تعاون بني البلدية والتجارة ألنهما مكمالن 
بعضهما لبعـــض والدليل على ذلك املداهمات األخيرة التي 
ســـجلت لصالح الوزارتني، والشك أن اجلانب الرقابي كان 
شبه مفقود والدليل على ذلك ضبط أطنان من املواد الغذائية 
خالل أســـبوع واحد مما يتطلب تشكيل جلنة مشتركة بني 
اجلهتني، ينصب عملهمـــا في التفتيش على جميع املخازن 
واحملالت التي تتداول املواد الغذائية، كما أمتنى من البلدية 
ممثلة في مديرها م.أحمد الصبيح أن يكافئ جهاز الطوارئ 
في أفرع البلديات ملا حققه من اجناز وذلك بإقرار منه لفاعلية 
هذا اجلهاز بدال من التوجه لشطبه من البلدية بسبب عدم 
اقتناع بعض القيادات بدور هذا اجلهاز فالبد من تشـــجيع 
هـــذه الكوكبة والبداية تكون بفريق طوارئ العاصمة الذي 
رصد تلك املخالفات التي دعمت موقف البلدية بهذا االجناز 
من خالل ترقيات استثنائية أو مكافأة مالية، فضال عن ذلك 
البد من عمل جوالت أخرى مماثلة في بقية املخازن واملطاعم 

في احملافظات األخرى للتأكد من سالمة الغذاء.
  alarafah@windowslive.com 

 خالد العرافة

 طوارئ بلدية العاصمة
   يرفع لها العقال

 إطاللة

 جهود واضحة لرجال اجلمارك الكويتية في سبيل 
صد كل من تسول له نفسه إدخال أي مواد ممنوع 
دخولها إلى البالد، ونشـــد على أيديهم وعلى يد 
مديرهم العام إبراهيم الغامن إلجنازاته الكبيرة التي 
حتسب له وملن معه، ونثني على جهوده الواضحة 
للعيان، ونقول شكرا أستاذ إبراهيم وشكرا ملن معك 
من رجال وشـــكرا للمرأة الكويتية التي بجهودك 

وفكرك انخرطت في سلك اجلمارك. 
< < <  

  قطار املشـــاعر الذي انطلق خالل موسم احلج 
قبل فترة كان محل تقدير واحترام العالم اإلسالمي 
كله، فاململكة العربية السعودية أنشأت هذا القطار 
بصمت وعمل، وال شك أن من يعمل بصمت ينجز، 
فجزاهم اهللا خير اجلزاء، وأنتهز هذه املناسبة ألحمد 
اهللا سبحانه على جناح العملية اجلراحية خلادم 
احلرمني الشـــريفني امللك عبداهللا بن عبدالعزيز 
والذي بجهوده وقيادته احلكيمة تنتقل اململكة من 
تطور إلى آخر، أعاده اهللا بالسالمة لتقر أعني أهل 

اململكة جميعا وجيرانها أيضا.
< < <  

  شارع واحد واالخوان في وزارة األشغال يدللون 
عليه سنة كاملة وإلى اآلن لم يوقع عقده وشوارع 
في الكويت تســـمع ونينها وأنت تقود السيارة، 
ومبان حكومية عفى عليها الزمن، ومبنى اجلمارك 
الكويتية وهي أول دائرة أنشئت في الكويت عام 
١٨٩٩ خالل عهد الشيخ مبارك الكبير، رحمه اهللا، 
إلى اليوم لـــم يتم إجنازه من أكثـــر من ٢٠ عاما 
أفيدوني كيف سنصدق ان قلتم سنعمل وسنبني 

وس.. وس.. وس..؟!
< < <  

  من الفرية: هناك نواب يهددون دائما باالستجواب 
واســـتخدام األدوات الدســـتورية، أراهم هاأليام 
صامتون عن كشف أسماء من خزن أغذية فاسدة 
في الكويت، وال أعلم ملاذا هذا الصمت ولكن األيام 
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