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 قانون اإلنسانية 
يا معالي وزير الكهرباء

بعيدا عن القوانني 
واألحكام التي تعطي 

للدولة احلق في أن تقوم 
باملطالبة بجميع املبالغ 

املادية املستحقة من 
املواطن مقابل اخلدمات 

املتميزة واملدعومة 
من الدولة ومنها املاء 

والكهرباء إال اننا اليوم 
نقف وقفة عتاب حتمل 

بني طياتها روح اإلنسانية.
قبل دخول شهر رمضان 
الكرمي كانت لدينا سابقة 
وقضية رأي عام عندما 

قامت البلدية بقطع 
تيار الكهرباء عن بعض 
املخالفني وتقدم الكثير 
ممن وقع عليهم األذى 
للمحكمة شاكني احلال، 
بعيدا عن حيثيات تلك 
القضية إال أنه بروح 

اإلنسانية التي متتلكها 
أغلبية اجلهات ومسؤولو 

الدولة قاموا بإرجاع 
التيار الكهربائي ملن 
وقع عليهم الضرر، 

وأصبح بعض النواب 
واملسؤولني يناقشون 

كيفية وجود طرق وآلية 
إلجبار املواطن واملقيم 

على دفع مستلزماته 
قبل الدولة ألن هذا حق 

مشروع للوطن وال نزاع 
عليه، ولكن كلماتنا اليوم 
نوجهها برسالة مباشرة 

ملعالي وزير الكهرباء ألنه 
صاحب القرار وفي البداية 

البد من أن نتفق على 
ان ضرورة الدفع أمر ال 

جدال عليه، ولكن الطريقة 
يا معالي الوزير.

شكوانا اليوم هي ليست 
بشكوى بل رجاء يتلخص 

في »عدم قطع الكهرباء 
في فصل الصيف«. معالي 
الوزير من بعض احلاالت 

التي أرسلت إلي عبر 
البريد الشخصي تشكو 

من الطريقة التي بعثت لها 
الوزارة للدفع تقول سيدة 
بأنها فوجئت برسالة أتت 

لها عبر هاتفها حتذرها 
بقطع التيار الكهربائي 

خالل أسبوع من تاريخ 
بعث الرسالة إذا لم تقم 

بدفع املبلغ كامال.
معالي الوزير بعد أيام 
بسيطة سوف تواجه 
الكويت موجة حارة 
جدا أسبوعا أو أكثر 

وفق ما ذكرته األرصاد 
اجلوية، كما ان هناك 

مبالغ متراكمة على بعض 
الفئات التي ال تقدر على 
الدفع الكامل للمبلغ مع 

وجود بعض األسر خارج 
الكويت، والسؤال هنا 

منا إليكم: أال يوجد في 
تلك األسر أطفال وكبار 
في السن ال يستحملون 

عقابكم بقطع تيار 
الكهرباء؟ ملاذا يبعث إنذار 
نهائي مع العلم بأن أغلبية 
ممن بعثوا ليشتكوا احلال 

لم ينذروا أو ينبهوا من 
قبل؟

مسك اخلتام: من ابنة 
الكويت لصاحب القرار 
معالي وزير الكهرباء، 

لن أجادل في حق الدولة 
ألنني من املواطنني الذين 

يطالبون على الدوام 
باحملافظة على املال 

العام، ولكن اليوم أطلب 
منكم وجود آلية غير 

قطع الكهرباء في فصل 
الصيف وأن يؤجل القطع 

إذا لم توجد آلية أخرى 
ألخذ حق الدولة من 

املواطن بأن يكون القطع 
مع بدايات شهر أكتوبر.
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بقلم المحامي ماجد بورمية

دالي محمد الخمسان

عندما تريد أن تسافر إلى أي بلد 
فعليك أن تعرف ما هي مميزات ذلك 
البلد سواء كان املناخ أو ما يشتهر 
به من مأكوالت شعبية أو أي شيء 
مييزه عن باقي البلدان ومن املؤكد 
أن طبيعة السكان وطريقة تعاملهم 

ستكون من أولويات اهتمام أي 
مسافر فمن خاللها ستقرر إن كنت 
ستكرر السفر لهذا البلد مرة أخرى.

ومن مبدأ كن سفيرا لبلدك فإنني 
سأوضح لكل من يريد أن يزور 

الكويت طبيعة املناخ وبعض األمور 
التي ال يعرفها البعض عن بلدي 

فالطقس لدينا متقلب وقد متر عليك 
جميع الفصول في يوم واحد وهذا 

األمر انعكس على طبيعة السكان 
فاملزاج أصبح مثل طقسنا.

متتاز الكويت بأنها بلد جتد به 
جميع جنسيات العالم وجميع 

الديانات ما عدا الديانة اليهودية علما 
بأن هناك من ميارس تعاليم اليهود 

من خالل تعامله دون أن يدين 
بديانتهم واملصيبة أنهم »عادين 

أنفسهم علينا من املسلمني«.
من األمور التي يجب أن تعرفوها 
عن الكويت هي طبيعة عمل أهلها 

وقبل أن تتعبوا أنفسكم فإنني 
سأخبركم أن من فضل اهلل علينا 
بأن الغالبية العظمى من الكويتيني 
يعملون بأخطر مهنة على اإلنسان 

وهي املهنة التي أخبرنا رسولنا 
الكرمي ژ عن خطورتها.

فمهنة القضاة منتشرة لدينا فتجد 
أن الغالبية العظمى نصبوا أنفسهم 

كقضاة على البشر يحكمون عليهم 
مبا يريدون وقد جتد من يقسم 

أغلظ األميان على أنه يعلم عن أمور 
تستغرب كيف علم عنها واملصيبة 
األدهى أننا نصبنا أنفسنا كقضاة 

على جميع سكان العالم بال استثناء.
وكل ما أمتناه أال يؤاخذنا اهلل على 

أحكامنا التي نطلقها على البشر 
كتابة أو قوال وأال يشملنا ما حذرنا 

رسولنا عن القضاة فإن كان 
سيحاسبنا عليها كقضاة فإن ثلثي 
الشعب الكويتي سيكونون من أهل 

النار.
أدام اهلل من ترك ما ال يعنيه من 

أمور البشر وال دام من يعتبرون 
أنفسهم قضاة على مشاكل أهل 

األرض..

عندما يحصل أي شعب على كامل 
حقوقه بعدل ودون محاباة ألحد على 

حساب آخر.. وعندما يرى هذا الشعب 
أن حاكمه يستغل كافة ثروات بالده 

في تقوية اقتصادها وتنويع مصادر 
دخلها  فهذا الشعب تلقائيا سيشعر 
بالوالء حلاكمه ولن تستطيع أي قوة 
في العالم أن تخلعه من عرشه.. وهذا 

ما حدث مؤخرا مع الطيب أردوغان 
فاجليش لم يقم مبحاولة انقالب بل 

انقلب فعال على أردوغان وأصدر 
اجليش بيانات االستيالء على السلطة 

وانتهى األمر إلى أن نادى أردوغان 
شعبه فلبى الشعب النداء فخرجت 
اجلموع الغفيرة التي قالت للجيش 

ال، وبعدها قال البرملان التركي ال إلى 
أن أعيدت الشرعية للطيب أردوغان 

الذي كسب هذه اجلولة ليس بشيء اال 
بحب شعبه له. 

هذا الدرس ليت دولنا العربية تتعلمه 
فقد رأينا منذ ثورة تونس وما تالها 
في مصر وليبيا واليمن وفي سورية 
كيف انقلبت شعوب هذه الدول على 
حكامها وعلى اآللة العسكرية التابعة  
لها.. لكن املوقف مع أردوغان خالف 

كل املقاييس فأثبتت تلك التجربة حب 
معظم الشعب التركي له. وهذا احلب 

الذي حماه من الغدر العسكري لم يأت 
من فراغ، فالشعب التركي الذي كان 

يعيش الفقر قبل حكم أردوغان  أدرك 
كيف استطاع هذا الرجل أن يطور 

االقتصاد التركي ويحسن من موارده، 
بل انتشله من االستدانة  إلى االكتفاء 
الذاتي حتى أصبح االقتصاد التركي 

بفضله يناطح االقتصاد األوروبي. 
نعم الشعب التركي يعلم ان هناك 

مشاكل داخلية في تركيا لكنه أدرك 
ان حلها ال يكون بطريق االنقالبات 
العسكرية، ونعتقد أن أردوغان هو 

أيضا تعلم الدرس وسيتعامل باملزيد 
من احلرية والدميقراطية مع شعبه 

ونعتقد أنه في الفترة املقبلة القريبة 
سيفرج عن معارضيه في املعتقالت. 
وفي األخير نأمل من جميع األنظمة 
العربية أن تسير على نهج أردوغان 

لتعيش حتت حصن الشعوب 
لتحميهم من غدر اآللة العسكرية، 

فقد أثبتت محنة أردوغان أن محبة 
الشعوب حلكامها هي التي تدوم.. 

ونسأل اهلل اخلير لبالدنا وبالد 
املسلمني. 

تابع العالم باهتمام بالغ تطورات 
محاولة االنقالب التي جرت أحداثها 

في تركيا مساء اجلمعة وانتشار بعض 
أفراد من اجليش محاولني السيطرة 

على األماكن احلساسة كاملطار 
وامليادين الهامة ومقر البرملان ومبنى 

احلكومة وأجهزة اإلعالم بقصد 
االستيالء على احلكم الدميوقراطي 
الذي جاء بواسطة الشعب وأصواته 

وهذه احملاولة وقف لها الشعب التركي 
بكل بسالة وأعلنوا رفضهم باخلروج 

للشارع والتصدي لالنقالبيني وهو 
منوذج يحتذى به في وقوف الشعب 
مع الشرعية والدفاع عن مكتسباته 
وإجنازاته وهو الشعب الذي عانى 

كثيرا من حكم اجليش.
يقول الباحث والكاتب في الشؤون 

العسكرية غاريث جنكيز ومقره 

اسطنبول »ان هذا االنقالب بدا 
مخططا له بعناية إال انه استعان 

بقواعد اللعبة التي كانت شائعة في 
سبعينيات القرن املاضي معتبرا ان 

األمر بدا كانه في تشيلي عام 1973 او 
في أنقرة عام 1980 أكثر منه في دولة 

عصرية عام 2016«.
ال يهمنا االنقالب العسكري جناحه 

او فشله بقدر ما لفت انتباهنا 
الشعب التركي الذي رفض االنقالب 
رفضا قاطعا وساند رئيسه املنتخب 
وحكومته الشرعية وهو بذلك يقدم 

درسا مجانيا للشعوب األخرى 
وللحكومات وأصحاب القرار 

السياسي بأن الشعب هو صاحب 
القوة والتأثير بتقرير مصيره 

وتخطيط مستقبله واحلارس األمني 
على ممتلكاته واملدافع الشرس عن 

حريته وكرامته.
لقد ولى زمن االنقالبات الدموية 

واغتصاب السلطة الشرعية الى غير 
رجعة ولكن علينا ان ندرك بان هناك 

أيادي دولية خفية تخطط لزعزعة 
األمن ورسم السياسات العدائية 
وزرع اإلرهاب وإشاعة الفوضى 
والتدمير للشعوب والدول وهذه 

األيادي املخططة تقف وراءها دول 
وأحزاب وجهات استخباراتية عاملية 

تقرر وتساند وتخطط وقد تفشل مرة 
وتنجح مرات عدة.

حتية إجالل وتقدير لكل الشعوب 
الواعية ملا يحاك لها وظلت متمسكة 

مببادئها وبحريتها وأخيرا يبقى 
الشعب هو صاحب القرار األول فعلى 
املعنيني بذلك تنفيذ رغباته واالنصياع 

التام لطلباته.

الكويتيون 
قضاة العالم

لتستفد
دولنا العربية
من محنة تركيا

تركيا 
واأليادي اخلفية

رماح

إشارة

انتظارات

لظروف الحياة وخروج المرأة الكويتية للعمل وزيادة 
األعباء بأنواعها على ربة البيت تستعين األسر الكويتية 
بالخدم وتحتاج األسرة المتوسطة الى خادمة او اثنتين 

فضال عن السائق. وحاجة األسرة الى الخدم لم تعد 
ضربا من الترف والبهرجة وكل اسرة في حاجة فعلية 
الى الخدم بعد تطور الحياة في الكويت وزيادة األعباء 

األسرية. أكثر األسر الكويتية تعامل الخدم معاملة طيبة 
كأنهم افراد من العائلة، اال بعض الحاالت الشاذة التي 
تسيء لسمعة الكويت في مجال حقوق اإلنسان سواء 

بالضرب والتعذيب او عدم دفع رواتبهم مما يؤثر على 
سمعة الكويت في الخارج ودورها الرائد ويخالف تعاليم 

اإلسالم التي تحث على حسن معاملة الخدم. وكانت 
نتيجة ذلك ان الكويت أصبحت فريسة ألطماع مكاتب 

الخدم والسفارات حتى وصلت تكلفة احضار خادمة الى 
1300 دينار بالتمام والكمال فضال عن 80 دينارا او اكثر 

راتبا شهريا للخادم، مما يشكل عبئا مضافا الى أعباء 
األسرة والتي هي اصال تئن من الغالء وارتفاع األسعار. 

السؤال هنا لماذا يدفع الكويتي هذا الثمن الباهظ 
الجشع لمكاتب الخدم التي ال ترحم ولماذا يترك فريسة 
للسفارات التي اصبحت الخادمة تستقوي بها وال تلبث 
أن تهرب من كفيلها وتلوذ بالسفارة ودار اإليواء التي 

اقامتها الحكومة ارضاء لمنظمات حقوق اإلنسان؟ فأين 
حق الكويتي في ان يحصل على الخدمة في مقابل ماله 
الذي دفعه ومع اول مشكلة تترك الخادمة المنزل لتهيم 
على وجهها محترفة الدعارة وتنتقل من شقة الى شقة 

ويخسر الكفيل ماله ويقضي يومه في مراجعات مع 
المخافر والشؤون ومكاتب استقدام الخدم؟ يجب على 

وزارة الشؤون ان تتولى استقدام الخدم وكفاالتهم 
وضمان حقوقهم وحقوق الكويتيين بخادمة مخلصة 
لعملها ال تتالعب وال تهرب وحتى ال نخضع البتزاز 

السفارات ومعاملتهم السيئة للكويتي عند مراجعته لهم 
وكذلك محاسبة مكاتب الخدم التي احترفت االحتيال 
على الكويتيين مع حفظ كرامة وحقوق الخدم وعدم 
القضاء على انسانيتهم ومعاملتهم معاملة طيبة دون 
ابتزاز من السفارات التي اصبحت طرفا في المعاملة 

يستقوي بها الخدم وتتمرد على حسها الخادمات، وبات 
الكويتي ضائعا بين الشؤون والجوازات ومكاتب الخدم 

واقسام الشرطة. فرحمة بنا وال تجعلوا هذه الدول 
تبتزنا فكفى ما نحن فيه وادعو االسر التي تعامل الخدم 

معاملة سيئة ان تخاف اهلل وتتذكر الحديث الشريف 
الذي رواه من الترمذي بسنده عن انس قال: »خدمت 
النبي ژ عشر سنين فما قال لي اف قط وما قال لي 
لشيء صنعته لم صنعته وال لشيء تركته لم تركته« 

اللهم احفظ بلدي الكويت وأميرها وشعبها من كل 
مكروه اللهم آمين.

تتبني من خالل حال القطيع حصافة الراعي الذي يهتدي 
إلى املراعي اخلصبة ويسوق قطيعه نحوها متجنبا 

املناطق الوعرة أو احملفوفة باملخاطر، وكذلك من خالل 
حسن اختيار الوقت في رواحه وغدوه، وال ميكن أن 

تالم القطعان البتة على سوء حالها من الهزال وكذلك ال 
تالم إذا ما عاثت بها الذئاب خلسة على حني غفلة من 

الراعي وكالبه، ولكن الذي يالم على ذلك كله الراعي، أما 
القطيع فال عقل له وال إرادة، ألنه يساس من قبل السيد 
الراعي وحماره وكالبه، وبدورها جتود القطعان بحليبها 

وبلحمها وشحمها وصوفها ووبرها وبفلذات أكبادها 
وبأزواجها وبأمهاتها وآبائها للرعاة الذين يحسنون إليها 
وكذلك الذين ال يحسنون على حد سواء بل إنها حتملهم 

على ظهرها إن أرادوا ذلك أيضا ألنها ملك الرعاة أو 
سادتهم الذين كلفوهم برعايتها ولم نسمع قط أن قطيعا 

من الضأن أو املاعز أو البقر اعترض يوما على سياسة 
الراعي بل إنها كثيرا ما تتناطح ألسباب شتى سوى هذا 

السبب. فما من قطيع إال وهو حتت رحمة الراعي إن 
خيرا فشبع ورغد وإن شرا فمسغبة ومهلكة.

وإن الذين احترفوا الرعي قرونا طويلة مازال يسكنهم 
هذا الشعور وال يكاد يناطحك في حرف سلف من هذا 
املقال أحد منهم وقد راعني أمر الرعاة فيما ذهبوا إليه 
من متجيد شخص رأس النظام في تركيا والنظر إليه 
بعني التقديس، دومنا أدنى نظر إلى ذلك الشعب احلر 
األبي الذي استطاع أن يؤسس نظاما بعيدا كل البعد 

عن سياسة الرعاة والقطعان، فأعاد الرأس بيديه بعدما 
تهاوى وأوشك على السقوط ألن هذا الرأس قد وضع 
بإرادة الشعب وبيديه في ذروة النظام وال ميكن ولن 
يكون لكائن من كان أن يزيحه عن مكانه بغير إرادة 

الشعب. ولو أنك الحظت ومتعنت في كثير من الصور 
واملقاطع لرأيت العلم التركي هو املرفرف ال صور 

الرئيس فحسب، كما أنك إذا ما أمعنت املتابعة وجدت 
أقطاب املعارضة وقادة اجليش أشد متسكا بالنظام 
الدميوقراطي من كثير من مؤيدي شخص الرئيس 
وأتباع حزبه وأنهم هم الذين أجهضوا تلك احملاولة 
االنقالبية التي لم تعد تصلح إال في أنظمة القطعان 

والرعاة والتي قاعدتها في احلكم أن من ميسك العصا 
يصبح هو السيد وينقاد له القطيع طواعية وينساق 

خلفه ولو إلى حتفه.
إن الرئيس التركي شخصيته جديرة باالحترام وحزبه 

احلاكم له إجنازات عظيمة ال تنكر وال شك أن لذلك أثرا 
رئيسيا في فشل االنقالب ولكن حذار فإن من احلب ما 

استعبد وإن من احلب ما قتل!

Adel.almezel@gmail.com

d.analrashedi@gmail.com

عادل نايف المزعل

د.أحمد بن بحار

اخلدم 
وضياع احلق الكويتي

الراعي
والقطيع

صراحة

فجاج

www.salahsayer.com
@salah_sayer

صالح الساير
هل أحرق محمد بوعزيزي نفسه 

وحدها؟ أم أنه أحرق العالم العربي معه؟ 
ان إعادة مشاهدة الشريط من جديد 
ورصد تطورات االحداث قد ترجح 

االجابة الثانية. فسرعة التطورات جرت 
وجتري على نحو يصعب أن يكون 
تلقائيا أو عفويا أو طبيعيا، وكذلك 

السيناريوهات املتشابهة، ولغز »داعش« 
وقدرة اإلرهاب العجيبة واملتكررة 
على اختراق أمن الدول، والغموض 

األوروبي، والنفوذ األميركي املتراقص 
على الساللم. جميعها مؤشرات تشير 

إلى )فاعل( ما، رمبا يكون هو من أحرق 
بو عزيزي!

> > >

حادثة احلرق في والية »سيدي 
بوزيد« التونسية شكلت بداية 

اندالع »اجلحيم العربي« وبعدها 
تداعت االنتفاضات في عدد من 
الدول العربية مبشاركة مباشرة 

من تيار اإلسالم السياسي )السني( 
املتمثل باإلخوان املسلمني، وفي 

مناطق أخرى مبشاركة تيار اإلسالم 
السياسي )الشيعي( بعد ذلك قام حزب 

اهلل اللبناني بالتدخل في سورية، 
فاتسعت رقعة الفوضى التي كانت 
ضرورية إلنتاج »داعش« بطبعته 

النهائية، ومع تدهور األحداث األمنية 
في العراق طفت على السطح جماعة 

»احلشد الشعبي« فتحول مسار 

اجلحيم من ثورات إصالحية مزعومة 
إلى مواجهات مذهبية كريهة.

> > >
احلرص على عدم السقوط في »نظرية 

املؤامرة« ال يعني جتاهل مسار االحداث 
الغرائبية التي تكشف لنا بصورة 

واضحة ضلوع اإلسالم السياسي في 
هذه احلرائق املتعمدة، وتزامن »اجلحيم 

العربي« مع انفراج األزمة النووية 
اإليرانية، والعديد من األحداث تدرجت 

بشكل مريب حتى بلغت املنطقة حد 
االختناق، وصار من السهولة ان نلمح 

اجلمر من حتت الرماد، وكأن النار التي 
اشتعلت في »سيدي بوزيد« املغاربية 

لها حادي يسوقها باجتاه الشرق.

حادي
النار

السايرزم


