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رئيس المكتب السياسي لتجمع العدالة والسالم أكد أن هذه الفئة تسعى للنيل واالنتقام من الكويت لدورها الرائد في تحرير العراق

خسرو لـ »األنباء«: بقايا البعثيين هم المستفيد األول من إثارة الفتن بين الكويت والعراق
الرقـم الـذي حصل عليـه المرشـح حمد بو حمـد »صك بـراءة« تجمـع العدالة والسـام من عـدم االلتزام مع مرشـح الرسـالة اإلنسـانية السـابق أنور بوخمسـين فـي انتخابـات 2009

ال هايف يمثل السنة وال العطار يمثل الشيعة فالعقيدة اإلسامية 
وحب الوطن يجمعاننا وال خافات بين سنة وشيعة الكويت وهلل الحمد

خالل اللقاء، سألنا خسرو: ما تعليقكم على ما تناولته وسائل اإلعالم 
م��ن قيام احلاج جواد العطار بزيارة النائب محمد هايف بهدف »عدم 
التصعيد بني الطرفني وجتنب اخلالفات« كما أعلن في اخلبر؟ فأجابني 
قائال »ال أعرف ظروف هذه الزيارة، وتابعتها من خالل وسائل اإلعالم 
وبإحدى الصحف احمللية، لم أفهم من املعني مبصطلح الطرفني، لكن 
إذا كان املعني بالطرفني هما الشيعة والسنة في الكويت فأطمئن احلاج 
جواد العطار والنائب محمد هايف املجتمعني بأن سنة الكويت وشيعتها 
يعيشون كإخوة جنمعهم كلمة ال اله إال اهلل ورسول واحد وقبلة واحدة 
وقرآن واحد أنزله املولى عز وجل على خامت رسله النبي األكرم عليه 
وعلى آله أفضل الصالة والس��الم، كما يجمعهم حب هذا الوطن الذي 

امتزجت تربته وارتوت بدمائهم على طول القرون الثالثة املاضية في 
الدف��اع عن تربت��ه الغالية، أما األمر اآلخر فأه��ل الكويت يعلمون أن 
احلاج جواد العطار ميثل نفس��ه وال ميثل شيعة الكويت مع احترامنا 
وتقديرنا لشخصه الكرمي، كما ان النائب محمد هايف ال ميثل إال نفسه 
وال ميثل سنة الكويت، في رأيي يحق ألي شخص ان يقول ويفعل ما 
يريد ويزور من يريد، لكن ال يحق ان يتحدث باسم غيره، وأختم بأن 
أهل الكويت شيعة وسنة بدوا وحضرا ال يحتاجون من يحل اخلالفات 
بينهم ألنه ال خالفات بينهم بإذن اهلل، وان خرج أحد »شاذ« عن القاعدة 
التي تربى عليها أهل الكويت من تسامح ومودة وقبول اآلخر فهو بال 

شك ميثل نفسه وال ميثل أهل الطيب أهل الكويت.

بداية كيف تق��رأون نتائج تلك 
االنتخابات االخيرة؟

في البداية يجب أن نضع في 
االعتبار تدني نسبة املشاركة التي 
أثرت كثي���را على النتائج، وهذا 
التدني بنسبة املشاركة جاء نتيجة 
يأس الشارع الكويتي واملواطن من 
ممارسة البرملان وممارسات بعض 
وسائل اإلعالم الساعية إلى ضرب 
املمارسة الدميوقراطية والعملية 
االنتخابي���ة، أم���ا فيم���ا يتعلق 
باالنتخابات األخيرة فقد جاءت هذه 
النتائج معبرة عن توجه الشارع 
الكويتي الذي س���عى إلى تغيير 
تركيب���ة مجلس األمة الس���ابق، 
وأعتقد أن النتيجة كانت طبيعية 
فأغلب من وقف ضد املش���اريع 
الش���عبية والقوانني التي كانت 
تهدف للنهوض باملستوى املعيشي 
للمواطن خس���ر في االنتخابات 
أو تراج���ع موقعه كما ان كل من 
سعى لتأزمي األجواء السياسية 
انكشف للناخب وتضررت نتائجه، 
أضف إلى ذل���ك ان نتائج القوى 
السياس���ية تأثرت بشكل كبير 
وخاصة اإلسالمية منها ولعل أكبر 
اخلاس���رين هم التجمع السلفي 
الدستورية والتحالف  واحلركة 
اإلس���المي الوطني وكان التقدم 
للمس���تقلني واملرأة على حساب 

هذه الكتل بشكل الفت.
فوز 4 نساء

وكيف تنظرون لفوز 4 نس��اء 
ف��ي الدوائ��ر املختلف��ة وصع��ود 
د.معصوم��ة املب��ارك إل��ى املركز 
األول في الدائرة األولى ود.أس��يل 
ف��ي  الثان��ي  باملرك��ز  العوض��ي 
الثالث��ة التي توصف بأنه��ا دائرة 

اإلسالميني؟
أوال لنتحدث عن جناح املرأة 
الذي جاء بعد تكرار التجربة فقد 
نضجت املرأة الكويتية من حيث 
املمارس����ة االنتخابية واستفادت 
من خوضه����ا ألكثر من انتخابات 
برملانية كما ان ثقافة التغيير سادت 
بني الناخبني هذا باإلضافة إلى أن 
النائبات الفائزات يتمتعن بشهادات 
عليا وسيرة ذاتية مليئة باالجناز 
والتاريخ السياسي املشرق، ولعل 
املالحظ ان ثالثا من اصل أربعة من 
الناجحات خضن انتخابات سابقة 
والرابعة وزيرة سابقة ذات حضور 
متميز ولكن م����ا يلفت النظر أن 
العضوات األربع لسن نتاج قوى 
وتيارات إسالمية، اما بخصوص 
حص����ول د.معصومة على املركز 
األول فقد جاء نتيجة التصويت 
الكثيف من املرأة لها عالوة على 
ذلك استثمارها اإلعالمي الصحيح 
لقضية االستجواب )الظالم( الذي 
تعرضت له أثناء فترة توزيرها هذا 
الى جانب عوامل أخرى ساعدت 
على ذلك، أما حصول د.أسيل على 
املركز الثان����ي قي دائرة توصف 
بأنها ذات توجه إسالمي فقد جاء 
التيار اإلسالمي  انتكاسة  نتيجة 
بش����كل كبير في هذه الدائرة هذا 
باإلضافة إلى أن الشارع تعاطف 
معها جراء احلملة الشرسة الذي 
قاده بع����ض )الرجعيني( ضدها، 
اضافة إلى الفت����اوى التي كانت 
حتارب التصويت للمرأة وإذا أضفنا 
نفس العوامل التي ساعدت على 
جناح د.معصومة فان ما حدث كان 
طبيعيا، فالظروف كلها كانت مهيأة 
لنجاح املرأة واحلكومة سعت بقوة 

واالنتق����ام من الكوي����ت لدورها 
الرائ����د ف����ي حترير الع����راق من 
براثن الطاغية املقبور صدام، ومن 
يساعد في تأجيج هذه احلالة هو 
)كنافخ الكير(، فال يخفى على احد 
ان هذه الفئة ته����دف إلى زعزعة 
االستقرار بني البلدين، ومن جانب 
الرسمي  التصريح  ان  آخر اعتقد 
للحكومت����ني الكويتية والعراقية 
حول املوضوع خف����ف قليال من 
هذه األجواء احملتقن����ة، أما فيما 
يتعلق بامللفات التي نشأت نتيجة 
لالحت����الل العراقي للكويت فهذه 
حتل وفق اطر مؤسسات املجتمع 
الدولي وعلى رأسها األمم املتحدة 
والكويت ممثلة في  هذه الهيئات 

واملؤسسات.
كي��ف ق��رأمت خط��اب الرئيس 
األميركي باراك أوباما للمسلمني من 

جامعة القاهرة؟
املتح���دة األميركية  الواليات 
اكبر قوة في العالم وخيوط كل 
األزمات السياسية في العالم بيدها 
ومن الطبيع���ي إذا تغير الوضع 
فيها ان يتغير الوضع في العالم 
كله، وال ش���ك ان وصول اوباما 
الوالي���ات املتحدة  إلى رئاس���ة 
خلق توجها جديدا للعالم بسبب 
أطروحاته، فمن الواضح بأن الرجل 
لديه الكثير من الطموح واآلمال 
في حل كثير م���ن األمور وإنهاء 
العالقة، ولكن  األزمات وامللفات 
األمنيات وحدها ال تكفي فالعالم 
يحتاج إلى مؤشرات على األرض، 
أما فيما يتعلق بخطابه األخير في 
جامعة القاهرة بجمهورية مصر 
العربية فهو في مجمله العام رسالة 
ايجابية وتدل على نهج جديد في 
التعامل مع قضايا العاملني العربي 
واإلس���المي ولعل أهم نقطة هي 
ملف القضية الفلسطينية، فمتى 
ما تعام���ل اوباما بجدية مع هذه 
امللف وحول خطابه اإلعالمي إلى 
مشروع على األرض وسعى إلى 
الدولية على  الق���رارات  تطبيق 
الكيان الصهيوني الغاصب وإيقاف 
املستوطنات نستطيع ان نقول 
بأن هناك صفحة جديدة بدأت بني 

العرب وأميركا.

بشكل كامل، فمن غير املعقول أو 
املقبول ان ال تتقدم احلكومة بخطة 
عمل حتدد فيها مسارها وتطلعاتها، 
أما فيما يتعلق بانتشال الكويت 
م����ن التأزمي السياس����ي فالبد من 
أن تلت����زم احلكومة بالعمل وفق 
األطر الدستورية وتطبيق مواده 
في جتاوز خالفاتها مع املجلس وأن 
النائب في مساءلتها  تؤمن بحق 
متى ما رأى في ذلك مصلحة، وهذا 
يتطلب وجود حكومة قوية بوزراء 
أقوياء لديهم رؤية وخطة وقدرة 
في الدفاع ع����ن تصوراتهم، متى 
ما توافرت هذه العوامل أعتقد ان 
التأزمي لن يعود فمفتاح حل التأزمي 
بيد احلكومة، فإذا كان بعض أعضاء 
املجلس يسعون للتأزمي فاحلكومة 

هي من يعطي السبب للتأزمي. 
مشاريع وقوانين

ما ابرز املشاريع والقوانني التي 
تعتقدون ان احلكومة س��تقرها في 
املرحلة املقبلة وهل تتوقعون مترير 

قانون األحزاب السياسية؟
بالطبع ستركز احلكومة على 
إقرار قانون االستقرار االقتصادي 
ومراسيم الضرورة التي أصدرتها 
في فترة غياب املجلس، أما فيما 
يتعلق بقانون األحزاب فال اعتقد 
ان احلكومة ستمرر هذا القانون في 
القريب العاجل وذلك الستفادتها 
من حالة التشرذم السائد في العمل 
السياسي بني القوى السياسية، كما 
ان احلكومة تفضل العمل مع مجلس 
ذي أغلبية من املستقلني لسهولة 

السيطرة عليهم وتوجيههم.
هجوم عراقي

الهجوم  إل��ى  تنظ��رون  كي��ف 
العراقي النياب��ي واإلعالمي األخير 

على الكويت؟
س����بق أن عبرنا ع����ن موقفنا 
جتاه هذه القضية، ونرى أن من 
يثير الفنت ب����ني الكويت والعراق 
يسعى لإلضرار مبصالح الدولتني 
واملستفيد من هذه احلالة هم بقايا 
البعثيني الذين تضرروا من أجواء 
احلرية والدميوقراطية في اجلارة 
العراق، وهذه الفئة تسعى للنيل 

الدويس����ان جاء نتيجة تواصله 
مع أبناء الدائ����رة وعمله الدءوب 
واملتواص����ل في الس����احة وتبني 
قضاياها هذا باإلضافة إلى صدقه 
مع نفس����ه وإميان����ه بالدفاع عن 
متبنيات الش����ارع باإلضافة إلى 
ظهوره اإلعالمي املستمر، نتمنى 
له التوفيق فاملرحلة املقبلة حتتاج 
ألشخاص مثله وأمتنى ان يكون 

عند حسن ظن الشارع به.
البعض يرى ان تيارات االسالم 
السياسي في الكويت � وبعد نتائج 
االنتخاب��ات االخيرة وما س��بقتها 
� ه��ي ف��ي مرحلة »تش��تت يعقبه 

اضمحالل« كيف تنظرون لذلك؟
تش����هد الس����احة السياسية 
تراجعا في احلركات السياس����ية 
كافة فالوضع ال يقف عند التيارات 
اإلسالمية فقط بل أيضا التيارات 
واحلركات الليبرالية تعيش نفس 
احلالة بل إن احلركات الليبرالية 
التيارات  وضعها مهلهل أكثر من 
اإلس����المية وبنظرة سريعة على 
وضع املنبر الدميوقراطي والتحالف 
الوطني الدميوقراطي سنجد مدى 
التراجع الذي تشهده تلك احلركات 
على الساحة السياسية، ولكن رغم 
هذا التراج����ع في وضع احلركات 
السياس����ية إال انه يظل في اإلطار 
الطبيعي واملقبول فالعمل السياسي 
في صعود وهبوط وهذا ش����يء 
طبيعي، وإذا وضعنا في حساباتنا 
التجارب السابقة فسنجد انها دورة 
طبيعي����ة تعيش����ها كل احلركات 
السياسية، وفي اعتقادي ستتجاوز 
هذه القوى السياسية هذه املرحلة 
وتعود لقيادة الس����احة من جديد 
فاحلركات والتيارات السياس����ية 

»كالعقار ميرض وال ميوت«.
تركيبة أفضل

هل تعتقدون ان تركيبة املجلس 
احلال��ي هي االفضل وبها س��يكمل 

املجلس مدته القانونية؟
املرحلة املقبلة تتطلب تعاونا 
من الطرف����ني احلكومة واملجلس 
ومطلوب م����ن النواب أن مينحوا 
احلكومة الوقت الكافي للعمل كما 
يجب على النواب أن يتعاملوا مع 
األحداث وفق املواءمة السياسية 
ويحددوا األولويات، كما أنه مطلوب 
من احلكومة أن تكون حساسة جتاه 
االس����تجوابات التي تقدم لها وان 
تتعامل معها وفق إطار الدستور 
ومواده، فتركيبة املجلس تعبر عن 
اختيار الشعب وإرادته ومتى ما 
تعاملت احلكوم����ة مع هذا الواقع 
وفق ما ينص عليه الدستور الذي 
يعتبر الفيصل بني جميع السلطات 
وينظم عملها بصدر رحب أتوقع أن 

يستطيع املجلس أن يكمل مدته.
هل احلكوم��ة احلالي��ة حكومة 
تغيير بالفعل بحيث تستطيع انتشال 
الكويت من التأزمي السياسي السابق 
وتعي��د التنمية املفقودة خاصة انها 
تض��م عددا من العناص��ر الوزارية 

اجلديدة؟
نحتاج إلى وقت حتى نستطيع 
أن نحكم على احلكومة وعلى أدائها 
واعتقد ان املس����ألة ال تعتمد على 
تغيير األسماء بقدر اعتمادها على 
تغيير منهجية العمل وآلية عمل 
مجلس الوزراء، وهذا يتمثل بأن 
تب����ادر احلكومة بط����رح خطتها 
للس����نوات القادمة ومش����اريعها 
التنموية وبرام����ج عمل وزاراتها 
حتى يتسنى ملجلس األمة أداء دوره 

للرسالة اإلنسانية في الدائرة األولى 
أو ان هناك من لم يلتزم بالتصويت 
ملرشح الرسالة اإلنسانية في العام 
2009 فمن املفترض ان يفوق رقم 
املرشح حمد بوحمد رقم املرشح 
السابق أنور بوخمسني الذي وقف 
بكل قوته بهذه االنتخابات مع مرشح 

الرسالة اإلنسانية واالئتالف. 
المال السياسي

حتدث البعض عن تفش��ي املال 
السياس��ي في االنتخابات وانه كان 
الس��بب وراء جناح بع��ض القوى 
وهزمي��ة االخرى، كي��ف تنظرون 

لذلك؟
سمعنا كما س����معتم عن هذا 
املال السياس����ي، وأعتق����د ان هذا 
إل����ى دليل ملموس  اتهام يحتاج 
وإن كانت هناك فعال ممارسات من 
هذا النوع فمسؤولية مواجهة هذه 
احلالة تقع على احلكومة مدعمة 
بأجهزته����ا األمني����ة، فيجب على 
احلكومة أن تعمل على كشف هذه 
احلاالت والعمل على القضاء عليها 
الن هذه املمارس����ات تدخل ضمن 

مخالفة القانون والتعدي عليه.
البعض يرى ان الشعب الكويتي 
مل م��ن الت��أزمي السياس��ي وأراد 
التغيير مبعن��ى التخلص من فرض 
الوصاي��ة البرملاني��ة م��ن التكتالت 
كيف  املستقلني،  باختيار  السياسية 

تنظرون لذلك؟
التغيير  أراد  نعم... الش����عب 
وسعى إليه رغبة منه في تطبيق 
نداء صاحب السمو األمير بتصحيح 
املسار وكان التوجه على أال يعود 
املؤزمون للبرملان وفعال س����قط 
بعضهم، ومن ناحية أخرى استطاع 
املستقلون ان يحققوا تقدما واضحا 
على الساحة االنتخابية وفي رأيي 
هذا عائد إلى تشرذم وضع القوى 
السياس����ية وتطاحنها وسعيها 
إلى إلغاء بعضها البعض فبعض 
القوى السياسية لألسف ال ترى 
اال مصلحته����ا الذاتية، واعتقد ان 
الدرس كان قاسيا جدا على الكثير 
منها في هذه االنتخابات وإذا أرادوا 
عدم تكرار هذه احلالة مس����تقبال 
فيجب ان يسعوا إلى إعادة التنسيق 

فيما بينهم.
الدويسان اكتسح

كي��ف نظرمت الكتس��اح فيصل 
الدويسان في نتائج االنتخابات؟

جناح النائ����ب الفاضل فيصل 

ولم نتمكن من حتقيق هذا الهدف 
لعدة أس����باب أهمه����ا اننا خضنا 
االنتخابات منفردين دون حتالفات، 
فنحن خضنا االنتخابات في قائمة 
ميثلها مرشحان من تيار وتوجه 
واحد، كما يجب أال نغفل أن الدائرة 

األولى من أشرس الدوائر.
حملة شرسة

وال��ى اي مدى نظرمت خلس��ارة 
التحالف الوطني االسالمي بسقوط 
النائب الس��ابق احم��د الري وفوز 
د.الزلزلة من االئتالف وكذلك سقوط 

مرشح احلساوية حمد بوحمد؟
أوال أود أن أق����ول إن نتيج����ة 
انتخابات 2009 أثبتت أن احلملة 
»الشرسة« التي تعرض لها جتمع 
العدالة والسالم بعد نتائج انتخابات 
2008 كان����ت كلها ظامل����ة والرقم 
الذي حصل عليه مرشح الرسالة 
اإلنسانية حمد بو حمد هو »إعالن 
صك براءة جتمع العدالة والسالم« 
من عدم االلتزام مع مرشح الرسالة 
االنسانية السابق أنور بوخمسني 
والذي حصل على قرابة خمسة آالف 
صوت بتحالفه مع جتمع العدالة 
والس����الم، في الوقت الذي حصل 
املرش����ح حمد بوحمد على أربعة 
آالف صوت تقريبا نتيجة حتالفه 
مع قوتني، جتم����ع امليثاق والذي 
ميثله د.زلزلة والتحالف اإلسالمي 
الوطني واملمثل في أحمد الري وسيد 
عدن����ان، أما فيما يتعلق بالنتائج 
فمن الواضح للعيان أن د.يوسف 
الزلزلة هو الوحيد الذي اس����تفاد 
من وجوده باالئتالف فمرش����حا 
التحالف أحمد الري وسيد عدنان 
أخفقا فاألول فش����ل في الوصول 
إل����ى البرملان والثاني كاد أن يفقد 
مقع����ده، ولوال تش����تت أصوات 
الكن����ادرة وقبيلة العوازم نتيجة 
كثرة مرش����حيهم لكان التحالف 
اإلس����المي الوطني اآلن ال يحظى 
بتمثيل برملاني، أما نتيجة مرشح 
الرسالة اإلنس����انية حمد بوحمد 
فإنها تثير التساؤل واالستغراب 
فمرشح »الرسالة اإلنسانية« في 
االنتخابات الس����ابقة حصل على 
أص����وات تفوق ما حص����ل عليه 
مرشحهم حاليا رغم ان في العام 
2008 كانت »الرسالة اإلنسانية« 
متحالفة مع قوة واحدة »العدالة 
والسالم« واآلن مع قوتني سياسيتني 
وهذا يقودنا إلى تفسيرين ال ثالث 
لهما اما انه ال توجد قاعدة التزام 

التيارات السياسية الشيعية فحققت 
تقدما واضحا باستثناء التحالف 
اإلسالمي الوطني الذي خسر مقعد 
النائب السابق )أحمد الري( وكاد 
يخس����ر مقعده الثان����ي بحصول 
النائ����ب )عدنان عبدالصمد( على 
املركز العاشر بفارق بسيط بينه 
وبني املركز احلادي عشر، وجاءت 
نتيجة التحالف معبرة عن حالة 
االرتباك الواضحة التي يعيش����ها 
التحالف منذ فترة فاملراقب لسير 
حركة التحالف اإلسالمي يكتشف 
مدى التضارب الذي يعيشه أحد 
أكبر أقطاب املعارضة في السابق 
ولع����ل حتول التحال����ف من رمز 
للمعارض����ة إلى خط الدفاع األول 
عن احلكومة كان أحد أقوى أسباب 
تقهقره وتراجعه هذا باإلضافة إلى 
التعاطي اخلاطئ مع امللف االنتخابي 
فخروج د.حسن جوهر كان قاتال 
للتحالف وكان مبنزلة القشة التي 
قصمت ظهرهم. هذا باإلضافة إلى 
وقوفها ضد القوانني الشعبية مثل 

شراء قروض املواطنني. 
هزيمة أم انتصار؟

يرى البعض انكم منيتم بهزمية 
كبي��رة في جتمع العدالة والس��الم 
بسقوط امني عام التجمع بينما يرى 
آخ��رون ان هذه هي النتيجة العادلة 

طبقا لشعبيتكم في الدائرة االولى؟
في البداية أود ان أؤكد أن جتربة 
خ����وض االنتخاب����ات بقوائم هي 
جتربة جديدة على جميع التيارات 
السياسية ونحتاج لبعض الوقت 
حتى نحقق االس����تفادة من هذه 
املمارسة ونحن في املكتب السياسي 
بتجمع العدالة والسالم نقوم حاليا 
بدراسة تقييمية لنتائج االنتخابات 
ومراجعة شاملة للملف االنتخابي 
وسنخرج بعد فترة برؤية جديدة 
نعرضها على الهيئ����ة التنفيذية 
بالتجمع نحدد فيه����ا آلية العمل 
مع امللف االنتخابي للفترة املقبلة 
على مختلف األصع����دة، أما فيما 
يتعلق بنتائج االنتخابات األخيرة 
فاستطعنا كتجمع العدالة والسالم 
احلفاظ عل����ى مقعدنا رغم كل ما 
جرى من حملة منظمة مورس فيها 
»الضرب حتت احلزام« وادعاءات 
كاذبة ضدنا وحملة تضليل منظمة 
كانت تستهدفنا من جانب، اما من 
اجلانب اآلخر فقد حاولنا في التجمع 
العمل على إضافة مقعد آخر إلى 
جانب املقعد الذي ميثلنا في البرملان 

إلجناحها فتحقق لها ما أرادت.
مؤشر جيد

وهل وص��ول امل��رأة ألول مرة 
للبرملان الكويتي يعتبر مؤشرا جيدا 
على تغير عقلية الناخب بحيث تكون 
املرحلة املقبلة على أس��اس األحزاب 

وليس االختيار الطائفي والقبلي؟
يجب أال نبالغ في تفسير ظاهرة 
وصول املرأة إلى البرملان حتى ال 
نحمل املرأة أكثر من طاقتها، نحن 
نعيش جتربة جديدة حتتاج إلى 
وقت طويل حتى نحكم عليها، في 
املطلق العام رمبا تكون مؤش����را 
جيدا ولكن يجب أال ننسى أن املرأة 
جنحت في دوائر ال تعاني من الفرز 
القبلي، فالدوائر األولى والثانية 
والثالثة دوائر متنوعة ذات نسيج 
مختلف األطياف، اعتقد ان أردنا أن 
نكون موضوعيني فيجب أن نقرأ 
نتائج الدائرتني الرابعة واخلامسة 
فمتى ما جنحت املرأة هناك نقول 
ان العقلية تغيرت وان الناخب ال 
يختار على أساس قبلي أو طائفي، 
وأنا هنا لس����ت متشائما بقدر ما 
أحتدث بواقعية وموضوعية، أعتقد 
اننا نحتاج ال����ى مزيد من الوقت 
فاملجتمعات ال تتطور في أيام بل 

حتتاج سنني او رمبا عقود.
اداء التيارات السياسية

اداء  راقبت��م  م��دى  اي  وال��ى 
التي��ارات السياس��ية املختلف��ة من 
االخوان والس��لف والشيعة في تلك 

االنتخابات؟
خس����ارة اإلخ����وان )احلركة 
الدستورية( كانت كبيرة ولعلهم 
أكبر اخلاسرين في هذه االنتخابات 
وهذا عائد حلال����ة التخبط الذي 
تعيش����ه احلركة منذ فترة ليست 
بالقصيرة كما ان املشاكل الداخلية 
في احلركة طفت على السطح هذا 
باإلضافة لتبنيها قضايا خاسرة 
مثل )ال����داو كيمي����كال واملصفاة 
الرابعة( وال ننسى أن استجوابها 
األخير لرئيس احلكومة أضر بها 
كثيرا، أما التجمع السلفي فدفع ثمن 
ابتعاده عن نبض الشارع ووقوفه 
ضد القضايا الشعبية باإلضافة إلى 
ان حتالفه املباشر مع احلكومة في 
كل شيء افقده دعم الشارع ويجب 
أال ننسى ان الصراع الذي يعيشه 
التجمع السلفي مع احلركة السلفية 
في اخلف����اء والعلن جعل التجمع 
الس����لفي يدفع الثم����ن غاليا، أما 

أسامة أبوالسعود
اكد رئيس املكتب السياس��ي في جتمع العدالة والس��الم م.عبداهلل خسرو ان نتائج االنتخابات االخيرة وما حصل عليه مرشح االئتالف حمد بوحمد تعد »صك براءة« للتجمع 

من عدم االلتزام مع املرشح السابق انور بوخمسني والذي حصل على قرابة 5000 صوت بتحالفه مع التجمع.
وشدد م.خسرو � في لقاء موسع مع »األنباء« � على ان التجمع استطاع احلفاظ على مقعده في املجلس رغم كل ما جرى في االنتخابات االخيرة »من حملة تضليل منظمة 

والضرب حتت احلزام وادعاءات كاذبة ضدنا«. وقال ان املكتب السياسي للتجمع يقيم نتائج االنتخابات االخيرة حاليا ويجري مراجعة شاملة للملف االنتخابي، واوضح ان 
تدني املش��اركة في االنتخابات االخيرة جاء نتيجة يأس الش��ارع الكويتي واملواطن من ممارسة البرملان وبعض وسائل اإلعالم الساعية إلى ضرب املمارسة الدميوقراطية 
والعملية االنتخابية. وشدد م.خسرو على انه »لوال تشتت أصوات الكنادرة وقبيلة العوازم نتيجة كثرة مرشحيهم خلسر التحالف اإلسالمي الوطني اي متثيل برملاني«. 

واش��ار الى ان أكبر اخلاسرين في االنتخابات هم التجمع الس��لفي واحلركة الدستورية والتحالف اإلسالمي الوطني وكان التقدم للمستقلني واملرأة على حساب هذه 
الكتل بش��كل الفت، مؤكدا ان املرأة اس��تفادت من خوضها ألكثر من انتخابات برملانية كما ان ثقافة التغيير سادت بني الناخبني باإلضافة إلى أن النائبات الفائزات 
يتمتعن بش��هادات عليا وس��يرة ذاتية مليئة باالجناز والتاريخ السياسي املشرق وثالث منهن خضن انتخابات سابقة والرابعة وزيرة سابقة ذات حضور متميز 

ولس��ن نتاج قوى وتيارات إس��المية. واكد ان حصول معصومة على املركز األول جاء نتيجة التصويت الكثيف من املرأة لها، عالوة على استثمارها اإلعالمي 
الصحيح لقضية االستجواب »الظالم« الذي تعرضت له أثناء فترة توزيرها الى جانب عوامل اخرى، مشيرا في الوقت ذاته الى ان جناح الدويسان جاء نتيجة 

تواصله مع أبناء الدائرة وعمله الدءوب واملتواصل في الس��احة وتبني قضاياها، هذا باإلضافة إلى صدقه مع نفس��ه وإميانه بالدفاع عن متبنيات الشارع 
باإلضافة إلى ظهوره اإلعالمي املس��تمر. واكد م.خس��رو ان من يثير الفنت بني الكويت والعراق يسعى لإلضرار مبصالح الدولتني واملستفيد من هذه 

احلالة هم بقايا البعثيني الذين تضرروا من أجواء احلرية والدميوقراطية في اجلارة العراق وهذه الفئة تسعى للنيل واالنتقام من الكويت لدورها 
الرائد في حترير العراق من براثن الطاغية املقبور صدام، ومن يساعد في تأجيج هذه احلالة هو ك� »نافخ الكير«.

وفيما يلي تفاصيل اللقاء:

نجـاح الدويسـان نتيجـة لتواصله مـع أبنـاء الدائرة 
بالـدفـاع عـن متبنيات  وتبنــي قضـاياهـا وإيمـانـه 
المسـتمر اإلعامـي  ظهـوره  إلـى  باإلضافـة  الشـارع 

نعم أوباما لديه الكثير من الطمـوح واآلمال في حل كثير 
من األمـور وإنهـاء األزمات لكـن األمنيات وحدهـا ال تكفي

الليبرالية  الحركات 
وضعها مهلهل أكثر من 
اإلسـامية  التيارات 
إال أنــه يظـل فـي 
اإلطــار الطبيعـي 
ل لمـقـبو ا و

ورد خط�أ يوم �أم�س يف �إعالن

حيث وقع خط�أ يف عنو�ن �لن�س�ء
و�ل�سحيح هو:
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تنويــــــه

امل�شعان واخلالد
نعي عائلتي


