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هل سألت نفسك يوما كم سوقا سياسية لدينا 
في الكويت؟ ولطرح تعريف ملصطلح »السوق 
السياسي« البد من العودة إلى كتاب »االتصال 

والتسويق السياسي في الكويت« ملؤلفيه 
د.فارس الوقيان ود.عبداحلميد الصراف اللذين 

طرحا في مقدمة كتابهما ـ األكثر من مهم ـ 
مقاربات ملفهوم التسويق السياسي، خاصة 
ألعضاء مجلس األمة، فالسلعة مثال يقابلها 
املرشح والترويج تقابله احلملة االنتخابية 

واملكان »السوق« يتمثل في نطاق دائرة املرشح، 
والناخبون هم الزبائن.

>>>
وأعيد السؤال: كم سوقا سياسية لدينا؟ وطبقا 
لقاعدة الدوائر الـ 5 فلدينا 5 أسواق سياسية 

يتنافس فيها املرشحون »السلع« للوصول إلى 
ثقة الزبون »الناخب«، وهذه هي اإلجابة السهلة 
طبقا لوجود 5 دوائر، فهناك 5 اسواق سياسية 
في كل انتخابات تشريعية، واحلقيقة أن لدينا 
دوائر داخل تلك الدوائر، أو أسواق بداخل تلك 

األسواق اخلمسة.
>>>

مبعنى أدق املرشحون في كل دائرة ينطلقون 
غالبا من قواعد قبلية او مذهبية او حزبية 

»تيارات« أو فئوية أو حتى مناطقية، وكل تلك 
القواعد ميكن اعتبارها أسواقا صغيرة داخل 

السوق الكبيرة »الدائرة االنتخابية« فعلى 
املرشح »السلعة« أن يقنع قواعده أوال  قبلية أو 
حزبية أو طائفية حتى يخرج إلى الدائرة بشكل 
عام، وفي كل دائرة وبتعدد الطوائف والقبائل 

والتيارات تتعدد األسواق، أي انه في كل دائرة 
لدينا ما ال يقل عن 25 سوقا صغيرة يتنافس 

املرشحون على اخلروج منها الى الدائرة 
»السوق الكبيرة« بهذا يكون لدينا 125 سوقا 

سياسية في الكويت يتنافس كل انتخابات نحو 
350 مرشحا للوصول إلى 50 كرسيا.

>>>
واحلقيقة أن من عمل من احلمالت اإلعالمية 
للمرشحني يعلم يقينا أن بعض بل أغلب تلك 

»األسواق الصغيرة« في كل دائرة مخترقة من 
قبل قوى سياسية محددة، لذا التداخل في تلك 
األسواق ال يخضع فقط لقاعدة العرض والطلب 

التجارية على »السلعة« أو املرشح وال إلى فنيات 
التسويق »احلمالت« بل تخضع فيما نسبته 
75% إلى توازنات قوى ال دخل للتسويق أو 

الترويج بها، بل إن احلملة تأتي الحقا بعد ان 
ينال »املرشح« رضا أو قبول هذه القوى أو تلك 

حتى يتمكن من العبور مدعوما، والدعم هنا جزء 
من احلمالت االنتخابية ليس في الكويت وحدها، 

بل في جميع العمليات الدميوقراطية في العالم 
أجميع، أعني ان البعض يعيب على ان يكون 

املرشح مدعوما من جهة ما سواء كانت سياسية 
أو اقتصادية او حتى مجاميع ضغط، واحلقيقة 

أن هذا األمر جزء من العملية االنتخابية.
>>>

عودة إلى األسواق السياسية، أعتقد أن بعضا 
من تلك األسواق بدأ يفتح أبوابه اآلن بانتظار 

شيء ما.

بعد ان وصلت األمور بهذه األمة إلى شيء ال 
يطيقه العقل والتفكير وال ينفع فيه العقل وال 
املتعقلون، اسمحوا لنا يا أمة العرب بان نطلب 
من السيد بيريس الذي تأمم الصالة اجلماعية 

من أجل السالم واملعروف بإخالصه منذ نعومة 
أظفاره لبلده وشعبه بأن يتدخل مشكورا حلل 

هذا النزاع الدموي الذي حدث في الشرق األوسط 
والذي حتول ربيعه الى قحط تالطمت فيه أمواج 

الصراعات التي لم يحدث مثلها منذ القدم، 
وخصوصا اننا نعلم ان أطراف النزاع واملسيطرين 

والقائمني على إدارته وتنفيذه تربطهم مع إمام 
السالم وشعبه عالقات وثيقة والدليل واضح أمامنا 

بني القاتل واملقتول.
ونحن يا إمام الصالة اجلماعية الشرق أوسطية 

ال نريد ان تتحول األمور الى صراعات دينية 
ومن ثم تتحول ـ ال سمح اهلل ـ الى حرب عاملية 
وهنا يصبح العالم يا سيادة الرئيس أمام كارثة 
عاملية، تخسرون بها دار امليعاد والتوسع وبناء 

املستوطنات التوسعية واملخزونات النفطية والتربة 
اخلصبة.

احذروا زوال النعمة وتفقهوا في سورة »اإلسراء« 
وفي ضربات التحالف اجلوية والتي وصلت الى 
900 لم تقتل من خصومهم احلقيقيني أكثر من 

300 ،وهنا بدوا بأن جوالتهم وصوالتهم ستطول 
املنطقة بأسرها وهذا واهلل سيكون العقاب الذي 

كنتم توعدون به.
يا همش���ري احذر من األيام تاليها

واعرف تراهم نووا بزيارة املوقع
وبالك من املكي���دة واحذر بالويها

واهلل يستر من الصقعات والصوقع
وخلك مع القافلة واتبع س���وانيها

وال تصير مثل الذي باحلالة يقوقع

waha2waha@hotmail.com
@thaar92
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حسب موقع ويكيبيديا عن جائزة نوبل للسالم 
فإنه يحق للحكومات ترشيح من تعتقد أنه 

يستحق اجلائزة وبحكم عالقات الكويت الطيبة 
مع أغلب حكومات العالم وخاصة الشقيقة منها 

سواء العربية أو اإلسالمية وكذلك حكومات 
الكثير من الدول األفريقية واآلسيوية التي تنظر 

للكويت بكثير من االمتنان ملا تقدمه صناديق 
التنمية من دعم ال محدود متثل بتقدمي املليارات 

فوق املليارات كمنح أو قروض ميسرة لتلك 
الدول هذا باإلضافة إلى العمل اخليري الكويتي 
الذي يضاهي بسمعته وتاريخه أكبر املؤسسات 
اخليرية التابعة لألمم املتحدة، بل ان هناك جيال 
كامال في أفريقيا من أيتام وطالب فقراء رعاهم 

العمل اخليري الكويتي سواء األهلي أو احلكومي 
هم اآلن في مناصب متقدمة في دولهم فمنهم 

رؤساء احلكومات والوزراء والسفراء.. كل هذا 
يصب في رصيد الكويت عند تلك الدول والتي 

هي مستعدة لدعم طلب الكويت ترشيح صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد حفظه اهلل 

ورعاه جلائزة نوبل للسالم.
كما أن جهود سموه وحتركاته لرأب الصدع 

وتخفيف التوتر في أهم منطقة إستراتيجية في 
العالم يخرج منها نصف إنتاج العالم من النفط 
اخلام.. فلو استمر التوتر وتطور ال سمح اهلل 

إلى أمور أخرى فإن كل العالم سيتأثر ويتضرر 
لكن حتركات سموه حفظه اهلل ورعاه رغم تعب 

السفر ورغم اإلنهاك الذي يتعرض له كل من 
يقوم مبثل هذه الرحالت املكوكية، إال أن سموه 

قام بها وجنحت جهوده ومساعيه والدليل ما 
نراه من انفراج حالي في العالقات اخلليجية 

اخلليجية.
كما ال ننسى مؤمتر مانحي الشعب السوري 

الذي دعا له وترأسه سموه وكان لقيادته األثر 
الكبير في جناحه في جمع تعهدات للشعب 

السوري من املانحني جتاوزت 4 مليارات دوالر 
قدمت الكويت منها 500 مليون.

كما احتضنت الكويت املؤمتر العربي األفريقي 
والذي ساعد على توثيق وحتسني العالقات 

بني الدول العربية واألفريقية، وهو جهد يصب 
بالتأكيد في السالم الدولي بحكم أهمية اإلقليمني 

العربي واألفريقي.
كل هذه اجلهود واألعمال اإلنسانية العظيمة 

يجب أن توثق وتذهب وفود لشرحها وإعطاء 
معلومات أكثر عنها للفائزين السابقني بجائزة 

نوبل بحكم أن لديهم أحقية التصويت في 
اجلائزة.

لنبدأ العمل من اآلن فكما قرأت أن شهر أبريل 
هو آخر موعد الستالم الترشيحات، لتقوم 

احلكومة ووزارة اخلارجية مبخاطبة نظيراتها 
اخلليجية والعربية والصديقة في كل أرجاء العالم 

برغبة الكويت بترشيح سموه جلائزة نوبل 
ونطلب الدعم منهم، كذلك كما أسلفت سابقا يتم 

جتهيز ملف كامل تأخذه وفود من شخصيات 
سياسية وأدبية وأساتذة اجلامعة ملخاطبة 

الفائزين السابقني بجائزة نوبل للحصول على 
دعمهم أيضا مع أصواتهم.

٭ نقطة أخيرة: اجلهود العظيمة واجلبارة التي 
قام بها سموه حفظه اهلل ورعاه خالل سنوات 

حكمه ساهمت في إحالل السالم وتخفيف التوتر 
في إقليمنا، كما أن جهوده اإلنسانية اعترفت 
بها األمم املتحدة وتوجته كقائد عامليا للعمل 
اإلنساني.. كل هذا يجب أن يتوج بترشيح 

سموه جلائزة نوبل للسالم.. هيا لنبدأ العمل.

أعتقد أن الكثير منا قرأ واستفاد من كتاب 
»الرجال من املريخ والنساء من الزهرة« جلون 
غراي، على مر السنوات مبختلف املجتمعات 
والثقافات، خصوصا أن كتابه يحاكي جميع 

العقليات من اجلنسني، حيث اثبت لنا املؤلف فيه 
ان الرجال سواسية بالرغبات واحلاجات على 

اختالف أصولهم ومذاهبهم وتوجهاتهم، وكذلك 
احلال بالنسبة للنساء.

وأنا متأكدة من أن هناك تفاوتا بيننا في مستوى 
تقبلنا لكل ما جاء في هذا الكتاب، وبشكل 

شخصي فقد أعجبت باجلزئية التي حتدثت عن 
تفاوت اجلنسني في مستوى احلديث والكالم، 

فالرجل عادة يفضل الصمت إذا ما واجه مشكلة، 

أما النساء فأنهم يختارون الكالم عن املشكلة 
في حينها، والسؤال هنا كم من رجل لديه حسن 
استغالل ألذنيه االثنتني في سماع مشاكل أنثاه؟ 

وكم من رجل لم يكتشف حتى اآلن أن تفكير 
األنثى مغاير كليا عن تفكير الرجل في شتى 

مجاالت احلياة؟
ولنا أن نتعرف ونعترف بأن السبب الرئيسي 

في ارتفاع نسبة الطالق في الكويت حتديدا 
والتي بلغت السنه املاضية 37% تقريبا هو في 

عجزنا عن التعرف على فروقتنا ورفضنا 
االستماع إلى صوت عقلنا وبالتالي االنسياق 
األعمى خلف مشاعرنا العوجاء التي تأبى أن 

تفتح آذانها للغير.

وانا هنا ال أحتامل على الرجال أبدا ألن اخلطأ 
مشترك بينهما، إال أنني أحاول تذكير البعض 
بأن اهلل خلقنا مختلفني لنتفق، ولو انه خلقنا 

متشابهني ملا اتفقنا أبدا ولهذا يقال إن الزوجني 
املفترض أن يكمال بعضهما البعض وهذا 

اعتراف ضمني أننا ناقصون.
ولتقريب املفهوم للبعض أريدكم أن تتخيلوا 

أن النساء من الفروانية املعروفة بوجود أسواق 
عديدة بها للتسوق واللتقاء النساء بعضهن 

ببعض للتنزه وتبادل األحاديث، أما الرجال فهم 
من خيطان الذي يفضل سكانها حياة »العزوبية« 

واالنزواء، وفيها التقاء الرجال بعضهم ببعض 
وتبادل النقاشات الرجولية.

األنظمة امللكية الدستورية غالبا ما ترتدي عباءة 
الدميوقراطية الكاملة، وجندها حتمل وجهني، األول 

دميوقراطي بنظام برملاني كامل، وهذا متعارف عليه 
حسب دساتيرهم املكتوبة، والوجه اآلخر يكمن في 

احلكم الفردي للملك من خالل استخدام صالحياته إذا 
استدعت الضرورة لذلك، ويعتبر هو األهم الستقرار 

البلد من أي انحراف قد يؤدي إلى عدم استقرار 
سياسي السيما إذا شعر بوجود خطر حقيقي على 

أمن واستقرار اململكة.
فعلى سبيل املثال تايلند نظام حكمها ملكي دستوري، 
يتربع امللك على عرشها ويراقب سياسات الدولة عن 

بعد، وغالبا ال يتدخل بشؤون وقرارات احلكومة، 
رغم أن الدستور يكفل له التدخل بشكل مباشر إذا 

شعر بوجود خطر على اململكة، وهذا ما مييز النظام 
السياسي في تايلند بوجود مرجعية حتسم اخلالفات 

وقت احلاجة، والكل يذعن لها باحترام، ألنه أحيانا 
حتصل ظروف خارجة عن السيطرة نتيجة خالفات 

معقدة وتدخالت بني السلطات يعجز احلوار عن حلها، 
وهذا األمر حدث فعال عندما جلأ اجليش إلى انقالب 

عسكري لالستيالء على السلطة في تايلند، األمر 
الذي تسبب في زعزعة األمن والذي نتج عنه غضب 
شعبي وصدامات عنيفة بني املتظاهرين واجليش، ما 
استدعى تدخل امللك الذي صادق على دستور مؤقت 
لتهدئة األمور حلني حل اخلالفات عن طريق احملكمة 

الدستورية.
واملثال اآلخر، ترسم لوحته اململكة املتحدة لبريطانيا 

العظمى، وكلنا نعلم مدى سقف دميوقراطية 

بريطانيا التي هي أشهر من أن نسطر تاريخها 
العريق هنا.. وللمعرفة أكثر البد أن نسلط الضوء 

على الوجه اآلخر وأعتقد هو األهم في النظام امللكي 
البريطاني، بحسب دستورها غير املكتوب والذي 

يعرف بالقانون األساسي، فإن امللكة إليزابيث متلك 
صالحيات سياسية كبيرة جدا ولكن مبوجب العرف 

ال تستخدمها، وتفوض صالحياتها لرئيس الدولة. 
من صالحيات امللكة إليزابيث التي لم تستخدمها 
منذ توليها العرش في عام 1952، هي كاآلتي: لها 

احلق في إقالة احلكومة وحل البرملان، ولها احلق في 
االعتراض على قرارات احلكومة، ولها احلق في إقالة 

أي شخص من منصبه القيادي، وهي من ميثل اململكة 
في املناسبات الرسمية، كما هي قائدة القوات املسلحة 
امللكية، وتعتبر امللكة رئيسة للبرملان، ورئيسة كنسية 

اجنلترا، كما هي حامية احلياة البرية والبحرية وتدخل 
ضمن أمالكها.

طبعا كل تلك الصالحيات واألمالك لم تستغلها ملكة 
بريطانيا، بل جعلتها حتت تصرف احلكومة وجمعيات 

النفع العام، ولكن السؤال: ملاذا ال تستخدم امللكة 
صالحياتها؟

ما دام املشهد السياسي مستقرا ويسير على أكمل 
وجه في بريطانيا من دون أدنى خلل وال تعقيد 

مبشاركة املجتمع املدني، فضال عن ارتقاء الثقافة 
السياسية واالجتماعية واالقتصادية لدى الشعب 

البريطاني، األمر الذي أسس ثقافة احلكم اجلماعي من 
خالل احترام القانون واحترام حقوق اإلنسان، هذا 
ما جعل امللكة إليزابيث تنأى بنفسها عن استخدام 

السلطة الفردية مادام املجتمع البريطاني يعيش حالة 
استقرار سياسي.

ولكن السؤال األهم في حال وجود اضطرابات في 
بريطانيا أدت إلى مخاطر كبيرة عجزت احلكومة 
عن حلها فضال عن وجود فساد في البرملان أو 

وجود مخاطر خارجية، هل ستصمت امللكة؟ طبعا 
لن تسكت، بالتأكيد ستتدخل امللكة حسبما تتطلبه 
املواقف باستخدام صالحياتها لصد أي مخاطر عن 

بريطانيا سواء داخلية أو خارجية.
زبدة الكالم:

ان مسألة املرجعية حلكم الفرد في حالة املخاطر أمر 
أثبت فاعليته في استقرار البلدان التي تعاني فزعات 
أيديولوجية وفقرا في الثقافة السياسية والتي دائما 
ما تنتج عنها خالفات واضطرابات وغالبا ما تكون 

بدوافع تصفية احلسابات واالنتقام ال أكثر.
وهناك كثير من الدول دمرتها األحزاب السياسية 
نتيجة التحدي على الكراسي، ما أدى إلى تصفية 
حسابات تصل إلى احلروب األهلية والضحية هم 

الشعوب، فلو كانت في تلك الدول مرجعيات بعباءة 
دميوقراطية كمرجعية ملك تايلند أو ملكة بريطانيا، 

فلن نرى هذه احلروب والدمار في ساحاتها.
وأخيرا..

الشاطر يتعلم من أخطاء اآلخرين، لذا أقول إن الكويت 
ليست بحاجة إلى خزعبالت احلكومة الشعبية.

ملاذا؟ اجلواب: ألن ثقافة املجتمع ال تسمح بذلك بل 
ان وضعها الراهن مخيف ألقصى درجة، فمرجعية 

احلاكم في الوقت الراهن هي احلكمة.

ترشيح صاحب 
السمو جلائزة 
نوبل.. لنبدأ 
العمل

النساء من 
الفروانية والرجال 
من خيطان

املرجعية.. 
للضرورة

في الصميم

حتت الشمس

شرارة قلم


