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 ليـــس من املعقـــول وال من املقبول وال من املنطق في شـــيء أن 
يكون سعر السيارة بـ ٧ آالف دينار وقيمة مخالفة ممنوع الوقوف 
١٠ آالف دينار، ولو رويت هذا األمر لطفل في الروضة لضحك أمامك 

حتى ترى لوزتيه.
  «الســـيارة بـ ٧ آالف ومخالفة ممنوع الوقوف بـ ١٠ آالف دينار» 
هذه هي املعادلة التـــي نقف أمامها اليوم في التغليظ املرتقب على 
قانون املرئي واملسموع واملطبوعات، حيث ينتظر أن تصل العقوبة 
إلى ٣٠٠ ألف دينار، بينما رأسمال تأسيس الصحيفة ٢٥٠ ألف دينار، 
بأي منطـــق وأي مذهب، بل بأي ملة ميكن أن منـــرر هذا التغليظ 

املريب؟!
  ما الذي تريده احلكومة من وراء هذا التغليظ؟ في احلقيقة أنني 
أدرت هذا السؤال في عقلي ميينا ويسارا، وقلبته في أبعد خياالتي 
فلم أصل اال إلى نتيجة واحدة هي أن احلكومة تسعى جاهدة لتكميم 

األفواه وبالقانون.
  مليـــون دوالر غرامة ثابتة مبادة قانونية ال مثيل لها في أي بلد 
في العالم، ال أدعي أنني اطلعت على قوانني مطبوعات دول العالم، 
ولكـــن ال أعتقد أن حكومة في األرض كلها ميكن أن تصل العقوبات 

في أي من قوانينها إلى هذا الرقم اخليالي.
  احلكومة وبإدخالنا قانون «من سيخسر املليون؟» ستدخلنا في 
نفق تخييط األفواه وليس فقط تكميمها، احلكومة في هذه اللعبة 
املكشـــوفة لضرب األلسن وكسر األقالم، بل قل كسر الرؤوس، إمنا 

متارس نوعا من أنواع الديكتاتورية املقنعة بالقانون.
  تغليظ العقوبات يعني تطويق احلرية التي كفلها الدستور، بل 
هـــو نوع جديد من االلتفاف على مواد الدســـتور هدفه الوحيد هو 

العودة بنا إلى زمن «كله متام يا أفندم».
  مليون دوالر؟! أي عقل سيرضى بهذا؟! وأي منطق ميكن أن ميرر 
هذا الرقم اخليالي الذي تريد فرضه حكومتنا؟! أي مستشـــار هذا 
الذي أشـــار عليهم وزين لهم هذا التغليظ؟! وأي مجلس وزراء هذا 
الذي ناقش هذا التغليظ بل ومرره؟! بل واألهم: أي عاقل في مجلس 
األمة ســـيصوت لصالح مترير مثل هذا التغليظ؟! فيما لو مرر هذا 
القانـــون فمرحبا بكم في زمن اجلنون، وأهال وســـهال باجلميع في 
زمن الفداوية اجلدد، وســـيصبح انتقاد شرطي مرور متقاعد أشبه 

مبحاولة تسلق قمة جبل ايڤرست في عز الشتاء.
  أي صحيفة تلك التي ستغامر بخسارة مليون دوالر؟! وأي كاتب 
سيقبل أن تخســـر صحيفته هذا املبلغ الذي يكفي إلنشاء صحيفة 
جديدة؟ وأي رئيس حترير هو الذي سيمرر مقالة أو كاريكاتيرا ميكن 
أن يكلف مطبوعته هذه املخالفة املليونية؟ املسألة هنا ال عالقة لها 
مبمارســـة احلرية بل بالعقل وباملنطق، وال يوجد كاتب عاقل واحد 
يقول انه ميكن أن يكتب بحرية في ظل مقصلة املليون دوالر املسلطة 

على رقبته ورقبة صحيفته.
  وفيما لو وجدمت شخصا واحدا مهما بلغت درجة جنونه أن يقبل 
بـــأن تصبح قيمة مخالفة ممنوع الوقـــوف بـ ١٠ آالف دينار، عندها 
أقـــول لكم انه ميكن أن جتدوا شـــخصا يوافقكم على غرامة الـ ٣٠٠ 

ألف دينار.
  تساؤل غير بريء: أموت وأعرف من هو «جورج قرداحي» الذي اقترح 
على جماعتنا فكرة «من سيخسر املليون؟» في تغليظ العقوبات على 
مخالفي قانون املطبوعات واملرئي واملسموع، رغم أنني أشك شخصيا 

في مستشار واحد اليزال يلعب خلف الكواليس منذ سنوات.
  Waha٢waha@hotmail.com  

الوالءات في   عندما تتعـــدد 
الوطن الواحـــد، وعندما يكون 
هنـــاك رأي يجابه بهجوم رأي 
آخر مضاد، وعندما ال يستطيع 
الطرف األول استيعاب الطرف 
الثانـــي وعندما يكثـــر الهرج، 
فإن قاعدته تتسع وتتسع من 
خالل إعالم ال يهمه سوى اإلثارة 
وتأجيج الخصومة بين البعض، 
كل هذه المشاهد نجدها حولنا 
ونعيشها هذه األيام، ولكن لو 
ذهبنا الى أبعد من ذلك وأكملنا 
هذه المشاهد الواقعية بسيناريو 
نظري خاص يستمد عناصره من 
تاريخ الشعوب واألمم لوجدنا 
ومع األسف اننا سنفقد وطننا 
الى األبد، ذلك الوطن الذي باعه 
البعض بثمن بخس، ذلك الوطن 
الذي ترك قصر والئه المنيف الى 
أكواخ التبعية الطائفية والقبلية 
والعائلية والدينارية. فباألمس 
القريـــب كنا نغط في ســـبات 
عميق تحت راية الوالء للكويت 
وأميرها، واليوم أصبحت القوة 
والتشنج بين األطراف المختلفين 
الموقف بسبب  الرأي سيد  في 

تعدد الوالءات والتجمعات.
  الى متى والى أين سينتهي 
الـــى متى ونحن  المطاف،  بنا 
نحرث الرماد بأيدينا لكي تلسعنا 
حرارة الجمـــر ثم نحترق، الى 
متى ونحن ال نقيم وزنا ألحد، 
الى متى ونحـــن ننحر المودة 
والرحمة فيمـــا بيننا، الى متى 
ونحن نتمسك بمواقفنا أيا كانت 
أمـــام اآلخرين، الى متى ونحن 
نرفض االستســـالم واالعتراف 
بالهزيمة، الى متى ونحن نعق 
الـــى متى ونحن  والة أمورنا، 
ال ننظر الـــى ضعفائنا الجياع 
بيننا، الـــى متى ونحن نرفض 
مكافأة المواطـــن الكفؤ ونرفع 
من ال يستحق الرفع، الى متى 
ونحن ال نقوم بدرء المفســـدة 
امام جلـــب المصلحة، الى متى 
ونحن نتجاهل متعمدين قول 
اهللا تعالى «يا أيها الذين آمنوا 
الرسول  أطيعوا اهللا وأطيعوا 
وأولـــي األمر منكـــم»، فطاعة 
ولي األمر طاعـــة لربنا، وكالم 
رب البيت يحســـم الجدال، فما 
حدث في ديوان الحربش وديوان 
السعدون وغيرهما من الدواوين 
ما هو اال قطرة مما هو متوقع 
مستقبال ان بقي الحال على ما هو 
عليه، أي عندما تكون العاطفة 
وردة الفعل مقدمتين على العقل 

والحكمة. 

 قامت بلدية الكويت مشكورة قبل أيام بتكرمي العاملني الذين قاموا 
بضبط كميات األغذية الفاسدة في مختلف احملافظات بعد أن ذكرنا 
في زاويتنا قبل أسبوعني ضرورة تكرمي هؤالء املوظفني، فبالشك هذا 
التكرمي يخلق روحا من التنافس بني بلديات احملافظات والدليل على 
ذلك تهافت التصاريح والتغطيات الصحافية عبر الصحف عن نشاط 

كل بلدية والضبطية التي رصدتها في احملافظة التابعة لها.
  هذا العمل اجلميع صفق لـــه، لكن في املقابل يجب على البلدية 
أيضا معاقبـــة كل متقاعس عن عمله من املوظفني خاصة من ميلك 
صفة الضبطية وال يعمل رغم أنه مســـتأمن على حياة الناس، كما 
أن هناك قضية أخرى حتتاج إلى متابعة من قبل البلدية وهي اتباع 
املطاعم أســـلوبا جديدا من خالل استغالل املساحات أمام مطاعمها، 
ووضع املواد الغذائية مكشوفة في اجلو رغم أن هذا األمر مخالف، 
ولكـــن جند أن البلدية متهاونة معها في هـــذا اجلانب، لذا البد من 
تطبيق القانون على هؤالء املخالفني، ألن عرض تلك املواد له تأثير 
مباشر على صحة الناس فضال عن ذلك هناك أيضا قضية مرتبطة 
باســـتغالل األراضي من قبل أصحاب احملالت من مختلف األنشطة 
متناســـني بذلك تطبيق اللوائح اخلاصة باستغالل تلك املساحات، 
والتي يترتب عليها غرامات مالية كبيرة، ومنا إلى املســـؤولني في 

البلدية بان يفّعلوا اللوائح من خالل تطبيقها على كل مخالف.
  كذلك هناك ظاهرة الحظتها هذه األيام وهي اســـتغالل جمعيات 
النفـــع العام واحلضانات للمنازل في الســـكن اخلـــاص، وال نعلم 
مـــدى قانونية وجود تلـــك اجلمعيات في الســـكن علما بأن هناك 
لوائح وقرارات تنظم عملها، فالبد للبلدية من تطبيق القانون على 
أصحاب تلك املنازل الذين يقومون بتأجيرها جلمعيات أو أي جهات 
أخرى ألنها خالفت بذلك الغرض املخصصة له وهو السكن وليس 
االستثمار وذلك بالتعاون مع مختلف اجلهات احلكومية من إسكان 

وزارة الكهرباء واملاء.
< < <  

  اعتمدت البلدية أســـماء عدد من نواب املديـــر العام وتبقى عدد 
آخر ينتظر الفرج، ومنهم نواب مكلفون بأعمال مهمة ومنهم رؤساء 
قطاعات وأمناء مســـاعدون في املجلس البلدي، وبال شك فإن إعالن 
عدد من أســـماء النواب يســـجل لوزير البلدية د.فاضل صفر الذي 
أنهى معاناة الذين انتظروا كثيرا ولم يتم البت بأمرهم إال في عهده، 
كذلك نتمنى من الوزير صفر أن يستعجل تعيني البقية من النواب 
الذين لم يشـــملهم القرار السابق علما بأن البعض منهم موكل إليه 

القيام بأعمال كبيرة.
  alarafah@windowslive.com  

 أدت األحداث األخيرة إلى ظهور 
ســـخط واضح من فئات مختلفة 
من الشعب الكويتي الذين اتفقوا 
على استنكار أي محاولة للعبث 
بالدستور رغم اختالفاتهم الفكرية 
أو الطائفيـــة، فمنهم من يرى أن 
احلكومة مقصرة ومنهم من يرى 
أن النـــواب املوالني للحكومة هم 

املقصرون. ويجب أال يدفعنا هذا احلماس للتغيير واإلصالح 
إلى جتاوز حقوقنا أو واجباتنا كشعب جبل على الدميوقراطية 
واحترام القانون والسلطات، فليس من حقنا وال من واجبنا 
محاســـبة احلكومة، فنحن ال نختار رئيسها وال وزراءها، 
ولكن من علينا أن نحاسبهم هم النواب، فنحن من اختارهم، 
ونحن مـــن عمل على إيصالهم إلى قاعة عبداهللا الســـالم، 
ونحن من نستطيع أن نزيحهم عن مناصبهم، إذا رأينا في 

عملهم خلال أو تقصيرا.
  فعلى كل ناخب وناخبة أن يراجع ما جرى في األحداث 
األخيرة، ولننظر للحقائق بعيدا عن االتهامات واإلشاعات 
التي مـــألت صحفنا وفضائياتنا، فبداية ما جرى هو طلب 
رفـــع احلصانة عن د.فيصل املســـلم على خلفية قضية مت 
رفعها من أحد البنوك بتهمة كشف أسراره املصرفية، حيث 
قام النائب الفاضل بكشف وثيقة رسمية للبنك أثناء جلسة 
استجوابه لسمو رئيس مجلس الوزراء. وهذه ليست املرة 
األولى التي مت طلب رفع احلصانة عن نائب، فخالل العقود 
اخلمسة املاضية مت تقدمي العديد من طلبات رفع احلصانة، 
ومنها ما مت قبوله كرفع احلصانة عن املرحوم سامي املنيس 
بصفته رئيس حترير جريدة على خلفية نشر عدة مقاالت، 
ومنها ما مت رفضه كطلب رفعها عن املرحوم جاسر اجلاسر 
على خلفية اتهامات وجهها ملسؤولني في البلدية، والواضح 
عزيـــزي القارئ أن احلصانة التـــي رفعت كانت على أمور 
حدثت خارج قاعة املجلس وأثناء فترة لم يكن الشـــخص 

عضو مجلس أمة كفترة االنتخابات.
  أما طلب رفع احلصانة عن د.املسلم فيعتبر حادثة تاريخية 
وسابقة قانونية، فطلب الرفع أتى على خلفية أقوال وأفعال 
حدثت داخل قاعة املجلس أثناء عضوية د.املسلم باملجلس 

وحتصنه بالدســـتور وأحكامه 
خصوصا املادتني ١٠٨ و١١٠ اللتني 
تنصان على أن عضو املجلس ال 
يؤاخذ علـــى ما يبدر منه داخل 
البرملان خصوصا عند توجيه 
أو  الدولة  انتقادات ملســـؤولي 
القطاع اخلاص وتدعيمها بأدلة 
وبراهني. وفي ٢٨ نوفمبر رفضت 
اللجنة التشريعية بواقع ٤ أصوات مقابل صوت طلب رفع 
احلصانـــة مؤكدة على مبدأ حصانـــة النائب لكل ما يقوله 
ويطرحه من أفكار حتت قبة عبداهللا السالم، خصوصا أن 
صحيفة االدعاء لم تتطرق إلى كيفية حصول النائب على 
الوثيقة، بل متحورت حـــول قانونية عرضها في املجلس، 
لذا كان من املتوقع أن يقوم املجلس بالتصويت على رفض 
طلب رفـــع احلصانة في جلســـة ٣٠ نوفمبر وتنتهي هذه 
املشـــكلة حيث إن احلصانة سترفع تلقائيا في ٩ ديسمبر 
إن لم يصوت املجلس عليها ملرور شـــهر على تقدمي الطلب 
ـ رغم أن البعض يجادل في أن مدة الشـــهر حتسب من أول 

جلسة صحيحة للمجلس ال من تاريخ تقدمي الطلب.
  وبدل أن يتم التصويت مع أو ضد رفع احلصانة، تغيب 
عن تلك اجللسة أكثر من ٢٠ نائبا و١٥ وزيرا، فرفعت اجللسة 
لعدم اكتمال النصاب، ثم تكرر املشـــهد في جلسة األربعاء 
١ ديسمبر، ثم تكرر املشـــهد في جلسة االثنني ٦ ديسمبر، 
وهنا مربط الفرس، فتغيب ١٥ وزيرا ٣ جلســـات متتالية، 
وإن كان تقصيرا من احلكومـــة ال يخالف القانون فوجود 
وزير واحد يكفي لتمثيل احلكومـــة في املجلس. ولكن ما 
هـــي أعذار النواب املتغيبني؟ وما ســـر تغيب ٢٠ نائبا لـ ٣ 
جلسات متتالية بال مباالة أو اهتمام مما خلق هذه األزمة؟ 
قد ال يكون من حقنا محاســـبة احلكومة ولكن من واجبنا 
كشعب حتكمه الدميوقراطية واحترام مؤسسات الدولة وعلى 
رأسها مجلس األمة محاسبة هؤالء النواب املقصرين. إن كنت 
ممن لم تعجبهم األحداث األخيرة وبرأيك أن هناك محاوالت 
للتعدي على الدستور، حاسب من ميثلك في مجلس األمة. 

واهللا ولي التوفيق.
 salanzi@gmail.com  

 اكتشـــف العلماء أن جســـم 
اإلنسان يحتاج إلى ألوان معينة 
دون سواها لتحسني أدائه الذهني 
إلى  واجلســـدي، وأنه يتوجه 
األلوان التي تنقصه في أوقات 
مختلفة من حياته، ويقولون إنه 
املفهوم  باإلمكان استخدام هذا 
عن األلوان لعالج أنواع مختلفة 

من األمراض.
  كما تشـــير األبحاث إلى أن اللون األخضر هو اللون 
الوحيد الـــذي إذا ما طغى على كل األلوان األخرى، فإن 

اإلنسان ال يحس بأي ضيق أو ملل.
  وقد أثبت الباحثون في مجال استخدام األلوان في العالج 
بوالية بافاريا الشمالية األملانية ان اللون األخضر يهدئ 

ضربات القلب، ويساعد على حتسني الدورة الدموية.
  هذا ويذكـــر أن أحد العلماء قد قام في إحدى جتاربه 
بطالء جدران بعض املصانع التي تستخدم آالت شديدة 
الضجيـــج باللون األخضر، فتبـــني ان العمال كفوا عن 
الشـــكوى من الضجيج، بســـبب تأثير اللون األخضر 

احمليط بهم.
  واللون األخضر هو لون احلياة التي تنبض من حولنا، 
ولون الكائنات الرائعة التي خلقها اهللا سبحانه وتعالي 
لتزين أرضنا، ومتنحنا املتعة، والبهجة، والسرور، قال 
تعالي: (وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات 

بهجة ـ النمل: ٦٠). 
  فإذا أخذنا احلقائق السابقة وقمنا باستغاللها بصورة 
إيجابية، لتحســـني بيئة العمل لدينـــا، وذلك من خالل 
إدخال نباتات الزينة في املكاتب وأماكن العمل املختلفة، 
فإن ذلك ســـيؤدي إلى مزيد من الفعالية واإلنتاجية في 
العمل، حيث يذكر اخلبراء أن إيجاد مســـاحات خضراء 
داخل املنظمات يعني مكان عمل أكثر صحة وإنتاجية، 

وراحة للموظفني والعمالء. 
  كمـــا يؤكدون على أن وجود نباتات الزينة في أماكن 
العمل واملكاتب ال يعتبر ترفا أو هدر في امليزانيات، بل 
ضرورة ملحة في ظل حياة مليئة بالضغوط، والتوتر، 

واالنفعال، واالزدحام في كل 
مكان.

  فقد وجـــد فريق «بجامعة 
سوري البريطانية» كان يبحث 
في مستويات التوتر والضغوط 
النفسية انها انخفضت بوجود 
النباتات داخل املكاتب، وأشارت 
النتائج إلى أنه كلما كان النشاط 
ممال، زاد التأثير املهدئ واملفيد للشـــجيرات والنباتات 

املوجودة في األركان.
  كما أجريت جتربة «بجامعة واشنطن األميركية» في 
غرفة بال نوافذ تضم مركزا للحاســـب اآللي، حيث قام 
املشاركون في التجربة بالعمل على أجهزة الكمبيوتر في 
وجود نباتات داخلية في املركز، وفي املرة الثانية عملوا 
مـــن دون وجود النباتات، فوجد الباحثون ان النباتات 
الداخلية خفضت من ضغط دم العاملني، ومنحتهم أداء 
أفضل، ورد فعل أســـرع على مهام الكمبيوتر املختلفة، 

مبعدل يصل إلى ١٢٪.
  كما توصل الباحثون «بجامعة التكنولوجيا في سيدني» 
بعد العديد من التجارب إلى أن نباتات املكاتب حتســـن 
من نوعية الهواء املوجود في املكان، بامتصاص الغازات 
املنبعثة من األشياء البالستيكية، وغيرها من املنتجات 

ذات املشتقات البترولية.
  وختاما: فإن وجـــود النباتات اخلضراء في املكاتب، 
يضفي ملســـة من احليوية واجلمال على ديكور املكتب 
اجلامد، إلى جانب قيامها بتنقيـــة البيئة الداخلية من 
الغبار العالق واألدخنة املؤذية، مما يؤدي إلى حتسني 
ظروف التنفس، وكذلك التقاط األشعة الضارة من أجهزة 
الكمبيوتر املكتبية، فضال عن قدرتها على تخفيض حدة 

الصوت ومستوى الضوضاء املوجود في املكان.
<<<  
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