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خلود عبداهلل الخميس

بنشرب بنزين!
ال أعلم هل هي مستوحاة 
من خطة »توني بلير« أو 

عبقري آخر استأجرته 
حكومة القرارات الرشيدة، 
ولكن »كمواطنة ميتة من 

احلر في أغسطس ومرابطة 
في الكويت وما عندي 

فلوس أهج وفاضية لكم« 
أقول: ان هناك ترتيبا 

مبرمجا لتسويق القرار 
احلكومي »رفع أسعار 

البنزين«.
فإن كان هذا األسلوب في 

التسويق، والذي حاز أعلى 
نسبة من »التمسخر« في 

وسائل التواصل االجتماعي، 
جاء من تصرفات فردية 

لفاعليه فهذه مصيبة »بس 
ممكن نبلعها ونتطنز 

عليها«، وإن كان ما تابعناه 
جزءا من خطة احلكومة 

لتسويق القرار فاملصيبة 
»عظم بحلوقنا الزم نطلعه«!

ال أدري ملاذا حلكومتنا 
هوايات غريبة مثل 

»االستمتاع مبغثة املواطن«، 
ولكن واضح أن على 

املواطن مجاراتها وفهم 
كيفية تفكيرها حتى 

»يعيش«، فمنهجية »ميل 
السنابل« للريح حتى متر ثم 
تنتصب أجنع من مواجهتها 

واالنكسار حتت عتوها 
وفوضاها.

من جتاذبات الشعب حول 
»رفع أسعار البنزين« 

الحظت أنه مازال منقسما، 
وبالسعار نفسه، إلى 

فريقني: البرتقالي واألزرق، 
وإن لم يلتحف أحد 

بأوشحة.
الزرق أصحاب السلوك 

الذي يتبنى أقصى اليمني 
من املواالة املمجوجة وبال 

منطق، فقط يناصرون 
احلكومة بغض النظر عن 

األرقام والبيانات التي 
تفضح سوء اإلدارة ولكنهم 

يفعلون نكاية بالبرتقالي 
ولكسب رضا احلكومة، أما 
البرتقاليون فهم معارضة 

ممجوجة أيضا، كل ما تقوله 
احلكومة خطأ، وحشد 

من االستنصار بال وعي 
بخطورة املسألة التي ينقسم 

عليها الشعب، ولألسف 
هذا نذير شؤم النتخابات 

2017 البرملانية، الشخصانية 
وعدم االحتكام الى منطق 

في املواالة واملعارضة.
عودة إلى البنزين: بالنسبة 
إلى من يؤيدون ألنه خفض 

لدعم احلكومة، ويرونها 
لذلك منة على املواطن، فهو 

ليس كذلك، الدعم لسلعة 
تشتريها احلكومة وتبيعها 

بسعر أقل على املواطن، فهل 
تشتري النفط من برقان؟!
يعني تعطي فلوس للحقل 
وتبيعه علينا بأرخص، أو 
تشتريه من نفسها بغالي 

وتبيعنا إياه برخيص »ماني 
فاهمة«؟!

إلى متى »اجلمبزة« حتى 
في أساسيات النظريات 

واملسلمات االقتصادية؟! 
ملاذا يجب أن يعيش املواطن 

وهو مقتنع بأنه عالة على 
ميزانية احلكومة؟!

أعِلنوا عن كلفة ليتر البنزين 
على الدولة، وأبِعدوا الوجوه 

األجيرة التي مهمتها فقط 
انبطاح يليه انبطاح يليه 
ثالث حتى القبر، وأقنعوا 

املواطن بأن قراراتكم 
مدروسة، وليست أحد 
أعضاء منظمة »ذكرت 

الدراسات« التي تناولتها في 
مقال سابق!

»فّرق تسد« سياسة قدمية 
عفنت رائحتها كحذاء 

محارب في احلرب العاملية 
األولى ومازال ينتعله، ولكن 

التزال احلكومة تتبعها 
لألسف، في كل فترة تختلق 

لها حكاية وإذا بالشعب 
فريقان يختصمان، حتى في 
سوء اإلدارة ال يوجد إبداع! 

»حتى ميكيافيللي زهق«!
املسألة كالتالي:

احلكومة بترفع أسعار 
البنزين حتى ترفع إيرادات 

الدولة، ثم من إيرادات 
الدولة، التي حصلتها 

من رفع أسعار البنزين، 
ستمنح كل مواطن بلغ 18 

عاما كوبونات بـ 20 دينارا 
شهريا لتعبئة البنزين، ألنها 

رفعت أسعار البنزين!
الترجمة للفقرة السابقة:

خميس كمش خشم حبش، 
وحبش رد الكمشة خلشم 
خميس، بس اللي انكمش 
خشمه مو خميسنا، ألن 
خشم خميسنا معوز جد 

حبش يكمشه!
وأصال أبو حنيفة زهق 

واحنا نضرب املثل مبدة 
ريوله!

@TareqAl7arbi

أيام معدودات

طارق الحربي
ال شك أن فشل االنقالب في تركيا 
شكل للعرب األحرار دفعة معنوية 
هائلة، واألسباب في ذلك متعددة، 
لكني سأذكر أهم ثالثة أسباب من 
وجهة نظري الشخصية: السبب 
األول هو: التوقيت، فاحلدث جاء 

في وقت كان املشهد العام للشرق 
األوسط يوحي بتقدم الثورة املضادة، 

وبأن املعركة ستعود لنقطة الصفر، 
وبالتالي إطالة أمدها، لكن االنقالب 

الذي وأده الشعب التركي احلر، غيّر 
معادلة املعركة كليا، وأعاد ضبط 

ميزان القوى في امليدان.
السبب الثاني: هو تهافت مشروع 
إعالم الثورة املضادة في تزييف 

إرادة الشعوب وموقفها، فحجم 
التضامن الذي ناله الشعب التركي 

وحكومته الشرعية من الشعوب 
العربية- واإلسالمية فاجأ اجلميع، 

حتى الثوار العرب أنفسهم، 
ولقد رأينا كيف أن أغلب عناصر 

القوى السياسية العربية مبختلف 
توجهاتها شجبت االنقالب، ودعمت 

الدميوقراطية والشرعية، في 
مشهد يؤكد على النضج، وأن القوة 

احلقيقية تكمن في مكان آخر.
السبب الثالث: هو استمرار بقاء 

الدولة التركية بخطها احلالي، والذي 
يدعم كل مشاريع التغيير في العالم 

العربي، ويقف في صف الشعوب 

ومطالبها، ألن تركيا بدأت تفقد 
األمل منذ سنوات في انضمامها 

للمجموعة األوروبية، وكانت تعلم 
مسبقا أن الغرب لن يرضى باستمرار 
استقالليتها السياسية واالقتصادية، 
وسيعمل على كبح جماحها في النمو 

واالزدهار، لذلك رأت أن تعود ملد 
اجلسور مع العالم العربي واإلسالمي، 
والذي سيكون خير رافد ملشروعها، 

ملا لهما من تاريخ مشترك وعقيدة 
مشتركة، ومبا أن املستعمر الذي 
خط حدودنا احلالية يفضل بقاء 

الوضع الراهن فإن تركيا الطموحة 
تؤمن باملستقبل، وتفضل التعامل مع 

الشعوب وممثليها القادمني.

تركيا.. وفوائد 
االنقالب الفاشل

رؤى

لكل مكان تريد أن تنتسب إليه شروط، فإن أردت أن تنتسب 
إلى ناد صحي، فعليك أن تدفع مبلغا من املال للحصول على 
خدمات ذلك املكان، وتستطيع أن تفعل كما يفعل الكثيرون 

من املنتسبني إليه، بأن »تظبّط« املدرب وال حتضر وال تتدرب 
معهم.

لكن هناك أماكن ميكن االنتساب إليها دون دفع أي مبالغ 
مادية، بل إن هناك من سيتطوع بالدفع عنك، مثل العضوية في 
النوادي الرياضية التي ال ميكن االنتساب إليها إال بدفع رسوم 
مالية، يحق لك بعدها التصويت فقط، ألن الترشيح يكون من 

حق الذين دفعوا الرسوم عنك.
حتى األحزاب السياسية التي نسمع عنها، يقال إن هناك رسوم 

اشتراك رمزية لالنضمام لهم، وسيكون لك رقم عضوية 
وتسمية ودرجة وأهمية، قد تكون درجتك مجرد درجة درج 

للوصول على ظهرك وظهر من هم مثل وجهك ونفس تفكيرك.
وملن ال يريد أن يتمنن عليه أحد من الناس بالتوسط له، فإن 
هناك حزبا ميكن االنتساب إليه دون دفع أي رسوم ودون 

واسطة ودون فضل من أحد ودون أن تكون وسيلة للوصول 
على ظهرك وهو »حزب القنفه«، علما بأنه حزب كبير جدا، 

تعتمد عليه األحزاب األخرى بالنجاح والوصول الى مبتغاهم إن 
كان والية عامة.

هذا احلزب له أسماء عديدة، حسب طبيعة البلد الذي يكون 
فيه، ففي الكويت اسمه حزب »مكاري«، وجتد أغلبهم على 

كراسي الدواوين احلديدية، وفي مصر »حزب القنفة«، وشروط 
االنتساب إليه هي أن جتلس على تلك الكراسي وتسطر 

السوالف فقط، وخطورة هذا احلزب، أنه قد يشاهد ضياع بلده 
على أيادي أحزاب أخرى تُدار من اخلارج وال يحرك أي ساكن، 
وال يقف بوجه من يريد خراب بلده، وكل همه هو الكالم الذي 

ال ينفع.
أدام اهلل من واجه املتحزبني الذين يريدون ضياع بلده، وال دام 

مَن كان كل همه تصفيط الكالم في الدواوين. 

احلمد هلل رب العاملني أن رجال الداخلية واملنتسبني إليها 
من رجال ونساء هم من أبنائنا وبناتنا الكويتيني، ونفخر 

بأنهم من أبناء جلدتنا، واحلمد هلل أن من يترأس هذا 
اجلهاز احلساس شيخ منا وفينا، نستطيع أن نوصل إليه 
ونتواصل معه. ففي بلدان أخرى ال تستطيع حتى مبقال 

أن تشير إلى وزارة الداخلية فـ »تروح.. ورا الشمس«!
> > >

إلى املسؤولني في وزارة الداخلية، لدي بعض املطالب نيابة 
عن منتسبيها وهي:

أوال: مستشفى خاص لقوات الشرطة ومنتسبيها. 
ثانيا: »بونص« سنوي لهم على ما يقومون به على األقل 

اخصموه من املخالفات املرورية!
ثالثا: توفير تأمني صحي.

رابعا: فترة احلجز 12 ساعة يجب إعادة النظر فيها.
خامسا: ضرورة وجود محام خاص للدفاع عن أفراد 

وضباط الداخلية. 
أال يكفي ما يتعرضون له من بعض اإلهانات واالتهامات 

بالشارع والرأي العام؟ أليسوا هم منا وفينا؟ عندما 
يخطئ فرد من الداخلية، ملاذا يشمل الرأي العام كل من 

هم بالقطاع؟! لذلك يجب وجود محام متخصص ضرورة 
للدفاع عنهم، فهم العني الساهرة، وهم من وضعوا روحهم 

على أكفهم من أجل الكويت وأهلها، فلهم كل الشكر 
والتقدير، وعلى الوزارة واحلكومة النظر لهم بعينني ال 

بعني واحدة. كتبت بعض املطالب لهم من مطالب أكثر من 
هذه اختصرتها قدر املستطاع.. وشكرا.

> > >
من الفرية: بدل توزيع احلكومة الهبات ميينا ويسارا على 
الدول التي بعضها أصال كانت ضدنا، وسميت دول الضد، 

ألنها وقفت مع الغازي واحملتل أثناء االحتالل العراقي 
لدولتنا احلبيبة، زيدوا رواتب رجال الداخلية واجليش 

واحلرس واإلطفاء الى الضعف، فهم أولى بها وعيالنا أولى 
بخيرات بلدهم.

جاء قرار احلكومة برفع الدعم عن الوقود لسد العجز 
احلاصل في ميزانية الدولة التي هي بإدارة احلكومة 

الرشيدة.
نحن مع الدولة بل الواجب على كل مواطن أن يقف مع الدولة 

في هذه الظروف التي تتطلب التضحية ببعض املكتسبات 
ومنها رفع الوقود لسد العجز في خزينة الدولة.

لكن من يسد العجز في ميزانية املواطن بعد أن ترتفع كل 
السلع في الدولة بعد قرار رفع الدعم عن الوقود؟!

كالم املسؤولني في وزارة التجارة بالسيطرة على األسعار 
بعد رفع الدعم عن الوقود مردود عليهم، لقد جربناكم عندما 
رفعت احلكومة أسعار الديزل وعندما زادت احلكومة الرواتب 

ببدل غالء املعيشة لقد ارتفعت األسعار ولم حتركوا ساكنا 
ولم يحاسب أحد من التجار او املوردين ولم تنزل األسعار 

من تلك اللحظة حتى هذا اليوم.
في الوضع احلالي ال متلك احلكومة أدوات السيطرة على 

السوق، لكن نأمل قبل تطبيق القرار في شهر سبتمبر 
أن تتوافر لدى احلكومة األدوات والكوادر القادرة على أن 

تسيطر على االرتفاعات املتوقعة لكل األسعار.

saad.almotish@hotmail.com

reemw25@hotmail.com

Dm.alhajri@hotmail.com
@dmalhajri

سعد المعطش

ريم الوقيان

دخيل الهاجري

حزب »القنفة« 
الكويتي

إلى وزارة الداخلية.. 
مع التحية

رفع الدعم 
عن البنزين

رماح

رمييات

أسس

www.salahsayer.com
@salah_sayer

صالح الساير

عبدالهادي وسام العجمي

هل حقا ان »كله عند العرب صابون« 
او نحو ذلك من عبارات مثقلة 

بالشتائم والتحقير والتي يرددها 
اخلصوم وأهل التخوم على حد سواء؟ 
إذا كانت اإلجابة بنعم، فماذا نقول عن 
مجتمعات »عربية خليجية« استطاعت 
خالل نصف قرن االنتقال من السكن 

في العرائش والبيوت الطينية إلى 
تشييد االبراج، ومن تعليم الكتاتيب 
إلى إقامة اجلامعات واملعاهد الكبرى، 

ومن املشي على الرمضاء احلارقة 
إلى بناء الطرقات السريعة واألنفاق 

العظيمة واجلسور الفخيمة؟!
> > >

ماذا ميكن ان نقول عن مجتمعات 
»عربية خليجية« لم تكن تعرف عن 

األمن في األمس القريب أكثر من 
)النواطير وحرس األسواق وفداوية 

الشيخ( واليوم متلك اجليوش 
الوطنية اجلرارة، والطائرات املقاتلة، 

والصواريخ الراجمة، واألجناد املدربة 
على أحدث األسلحة؟ ماذا نقول عن 
مجتمعات »عربية خليجية« نساؤها 

توصلن إلى اكتشافات ونظريات 
علمية في أرقى املعاهد الغربية، ونال 

ابناؤها قصبات السبق في شتى 
املضامير؟

> > >

مجتمعات »عربية خليجية« تطورت 
وتقدمت ومتكنت، بفضل اهلل وفضل 

قادتها وعقالئها، من تنظيم أحوالها 
االجتماعية والسياسية واالقتصادية 
حتى صارت مضربا لألمثال؟ فكيف 

ال نعجب بتجربتها الناجحة ونحترمها 
ونشيد بها؟ وهل من العدل والعقل 
وصف »االستعمال الرشيد للثروة 

وتطوير األوطان وترسيخ االستقرار« 
بالتخلف أو أنه »كله عند العرب 

صابون«؟ فلماذا تغيب هذه الصورة 
اإليجابية اجلميلة في الذهنية العربية 

وحتل محلها الصورة السلبية 
القبيحة؟!

قال الشاعر: نداوي ما دب الفساد به ..
فكيف إذا دب بامللح الفساد؟! 

هرمنا ونحن نقول إن آثار الفساد 
تطغى على اقتصاديات ومجتمعات 

الدول النامية، من خالل إعاقة خطط 
التنمية وزيادة حدة الفقر وميكن أن 
تصل إلى تهديد أمن املجتمعات وهذا 

الكالم مكرر ومأخوذ خيره وكتبنا 
وكتبنا عن الفساد املستشري في 

أجهزة الدولة، لكن قال: »انفخ يا شرمي 
قال ما من برطم«. 

موضوعنا هو أن هناك طفيليات 
بشرية تقتات على استمرار الفساد 
ومن هذه الطفيليات »ذو الوجهني« 

الذي مع كل حدث يكون له وجه 
متغير. مثل هؤالء كانوا في صف 

املعارضة اإلصالحية يصفقون 
ويهللون ويكبرون وبعد أن يئسوا 

شدوا رحالهم إلى املفسدين لعل 
وعسى أن ميألوا جيوبهم، ولألسف 

حققوا مرادهم حتى أصبحت هذه 
الظاهرة الغريبة على املجتمع الكويتي 

خالل السنوات القليلة املاضية 
مستفحلة. زالت عنها كل أقنعة 

احلياء والناموس واخلجل واألخالق 
والتربية، بل وأصبحت لدى البعض 

رمبا »فهلوة وشطارة« ولعب وضحك 
على الذقون وال يعلمون انهم انكشفوا 

للشعب بأنهم ليسوا سوى »مهرجني 
أو أراجوزات« ينفذون ما يطلب منهم 

»تصريح أو كتابة مقال أو تغريدة« أي 
حسب املقولة الشهيرة »افتح حلجك 

ويرزقك اهلل«.
بيت القصيد:

باختصار هؤالء الناشطون 
السياسيون سواء في مواقع التواصل 

االجتماعي أو بعض الكتاب في 
الصحف كانوا أصحاب مبادئ وهم 
اآلن أصحاب مصالح شخصية ليس 

إال..!
فهم واهلل مرضى نفسيني..

قبل أن يكونوا مرضى فكريني.. ! 
وسلم لي على املبادئ التي كانوا 

يتغنون بها في األيام اخلوالي. 
قبل اخلتام: باهلل عليكم يا اهل املغاتير 

»حسو على دمكم شوي« وأعطوني 
»قرطوع« حليب »مصغر«!

واهلل املستعان.

العربان 
في امليزان

ناشطون 
سياسيون 
حتت الطلب!

السايرزم

بيت القصيد 

Nermin-alhoti@hotmail.com
د.نرمين يوسف الحوطي

من الصعب أن األم بعد تربيتها 
ألبنائها تقوم بتسليمهم بأيديها 

للجهات األمنية. ذلك ما حدث وهذا هو 
الطريق لتصحيح اخلطأ، في منتصف 

األسبوع انتشر خبر عبر وسائل 
التواصل اإللكترونية ملخصه: 

»أن والدة لفتاة تتعاطى املخدرات 
قامت بتسليم ابنتها ألحد مراكز 

الشرطة في الكويت مستنجدة بهم 
بأن يعتقلوا ابنتها ويقوموا بعالجها 
من ذلك الداء القاتل خوفا عليها بأن 

تؤذي نفسها وتؤذي من حولها«.
تلك هي البداية للعالج والتصحيح 
من أي شيء مضر لبني اإلنسان 
وهادم للمجتمع، تلك املرأة عندما 

تقدمت للسلطات القانونية مستعينة 
بهم ال يعني أنها لم تقم بتربية ابنتها 
التربية السليمة ولكن عندما شعرت 
بأن اخلطر أقوى منها وال تستطيع 

مبفردها أن تواجه ذلك التيار تقدمت 
لرجال األمن ليقوموا مبساعدتها 

لينتزعوا ويبعدوا ذلك اخلطر من 
ابنتها لتحافظ على كيان أسرتها.

نقطة ومن أول سطر، ذلك املوقف 
لو قام به كل رب أسرة فسنجد أننا 

نسير نحو الطريق الصحيح لبناء 
مجتمع سليم وتصحيح كل أخطاء 

مجتمعنا، فكم من أسرة في مجتمعنا 
لديها فرد من أبنائها مدمن، وكم من 
أبنائنا مصابني بداء السرقة وكم من 

أم تخفي أسرارا عن أبنائها وكم وكم 
وكم..؟ وفي نهاية املطاف جند أنفسنا 
بأن أغلبية املجتمع مريضة وال بد من 
ان نضع نقطة ونبدأ من أول السطر 

نحو التصحيح.
بعيدا عن تلك األم الشجاعة التي 

تقدمت لرجال األمن مستنجدة بهم 
حلماية ابنتها، هناك األم التي تدرك 
بأن أحد أبنائها مدمنا ومتاجرا أيضا 

باملواد املخدرة وال جند منها أي 
موقف إيجابي إلصالح أحد أفراد 

أسرتها بل ما تقوم به فقط أنها تغض 
البصر عنه وعندما يقوم بالسؤال عن 
ذلك االبن أو االبنة يكون اجلواب ملن 
سأل عنه: نامي، وهي تعلم بأن فلذة 
كبدها جالس يتعاطى تلك السموم، 

فأي من املوقفني هو األفضل على 
مجتمعنا يا سادة يا كرام؟!

نقطة ومن أول السطر، كلماتنا ال 
نقصد بها أن نقوم بتسليم أبنائنا 

للداخلية ولكن ال بد أن جند احللول 
ملا وقع من كوارث على مجتمعنا 

سواء كانت مخدرات أو غيرها مما 
يجعل اخللل في كيان األسرة ونصبح 

مجتمعا مريضا خطرا على أفراده، 
فلو أصبح التعاون موجودا بني األسرة 
واجلهات احلكومية ليس فقط الداخلية 

بل التربية ايضا ونقصد اجلهات 
التعليمية لألبناء فسنجد أنفسنا 

أننا وضعنا نقطة على اخلطأ وبدأنا 
من أول السطر في طريق العالج 
والتصحيح نحو الطريق السليم.

مسك اخلتام: 
وملا رأيت اجلهل في الناس فاشيا 

 جتاهلت حتى قيل إني جاهل
 فوا عجبا كم يدعي الفضل ناقص 

 ووا أسفا كم يظهر النقص فاضل 
أبوالعالء املعري

نقطة 
ومن أول السطر

محلك سر


