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ذعار الرشيدي

انتخابات 2017.. 
وما بعدها

أعلم أن احلديث مبكر جدا 
لتناول انتخابات مجلس 

األمة 2017، ولكن ومن باب 
فتح األسئلة االفتراضية 

حلدث ال يفصلنا عنه سوى 
عام ونصف العام، ومن باب 

اعادة قراءة املشهد احلالي 
خاصة في ظالل املتغيرات 

السياسية احلالية، يصح لنا 
فتح باب هذا السؤال ولو 

بشكل عرضي غير مباشر 
مستحق الى حد ما.
الواضح ومن خالل 

املعطيات احلالية للوضع 
السياسي واملعلومات 

املتوافرة واإلفصاحات 
الواردة على ألسنة املقاطعني 

النتخابات 2013 وما صدر 
عنهم من إشارات، فإن 

املقاطعة انتهت متاما اال من 
بعض األسماء التي قد تعلن 

اعتزالها العمل السياسي 
دون إشارة للمقاطعة، 

اي ان االنتخابات القادمة 
العام املقبل ستشهد دخول 

اجلميع، وهو ما يعني 
بقراءة سريعة جدا ان نسبة 

التغيير في املجلس القادم 
ستتجاوز اي نسبة تغيير 

سجلتها اي من املجالس 
السابقة، اذ من املنتظر 

ووفق دخول املقاطعني مع 
دخول وجوه جديدة ان 

تبلغ نسبة التغيير حاجز 
الـ 70%، اي ان املتوقع 

وصولهم من املجلس احلالي 
الى مجلس 2017 سيكون 

من 15 الى 17 عضوا بينما 
سيتم تغيير البقية.

اما اكثر دائرة سيطالها 
التغيير فهي الدائرة 

اخلامسة تليها الرابعة ثم 
الثالثة.

يتوقع البعض ان املعارضة 
السابقة ومع دخولها 

معترك االنتخابات 
القادمة ستستخدم ذات 
اخلطاب الناري السابق 

ضد احلكومة واألطراف 
احلكومية، واحلقيقة ان 

املعارضة السابقة لن تضطر 
الستخدام نبرتها السياسية 
السابقة، وسيكون صوتها 

اكثر هدوءا في الغالب 
وأقرب الى الناس بل رمبا 

تكتفي بالرهان على جتربة 
رؤية الناخبني لبعض 

ممثليهم في املجلس احلالي.
اما عن حظوظ عودة 
املعارضة واعني هنا 

األغلبية او ممن يؤيدهم 
الى البرملان وحجم التمثيل 

املأمول، فأعتقد ان حظ 
املعارضة في الوصول 

سيكون شبيها بحظوظها 
في العام 2009، او قريب 

منها، وسيستحوذون على 
18 الى 20 مقعدا، بحساب 
وصول بني 3 و5 في كل 
دائرة، وهو املتوقع وفق 
القراءات املتوافرة اليوم.
طبعا مع تغير التحالفات 

السياسية خالل العام 
املاضي ووجود شرخ 

واضح في اكبر تيارين 
سياسيني معارضني ميثالن 

جزءا قياديا في املعارضة 
السابقة فإن حظوظ 

وصولها الى البرملان ستقل 
عما كانت عليه في العام 

2009، ولن تكون كتلة 
متجانسة حتى وان وصل 

عدد أعضائها إلى 20 أو 
حتى 25.

مجلس 2017 وفق القراءة 
السابقة ستعود اليه فقط 

إعادة تفعيل األداة الرقابية 
بشكل واضح، عدا ذلك لن 

يكون بعيدا عن املجلس 
احلالي على األقل شكال.
توضيح الواضح: دخول 
املعارضة وفق معطيات 

الصوت الواحد ستزيد من 
شرخ اخلالفات بني تياراتها 
وهو ما سيبرز بشكل جلي 

خالل نهاية العام احلالي. 

samy_elkorafy@hotmail.com

gstmb123@hotmail.com
@BoresliTariq

Dm.alhajri@hotmail.com
@dmalhajri
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سامي الخرافي

طارق بورسلي

دخيل الهاجري

كثير منا قد سمع باملثل ولكن الكثير 
ال يعرف قصته، فقد قيل: ان هناك 

فالحا لديه مجموعة من اخليول 
األصيلة اعتاد يوميا أن يطلقها في 

املزرعة اخلاصة به وكانت لديه بقرة 
»شقرا« يحبها كثيرا وكلما أطلق 

تلك اخليول للجري قامت تلك البقرة 
برفع ذيلها وقامت باجلري بسرعة مع 
اخليل محاولة تقليدها فيقول الفالح: 
مع اخليل يا شقراء كناية على التقليد 
دون وعي أو معرفة وبالعامية »وياهم 

وياهم« فدعونا نرى ذلك املثل على 
واقعنا هل ينطبق عليه؟

الرسائل التي تصل إلينا عبر الوتساب 
ويذكر فيها »مهم« وعندما تفتحها 
فإذا هي في قمة التفاهة وبال قيمة 

أو مضمون ولكن الفضول هو الذي 
شدنا لقراءة هذا اخلبر، إن أغلب 

الرسائل مكرر لدرجة امللل ولكن مثل 
ما يقول املثل: »مع اخليل ياشقرا« 

فتجد الكثير يعشق إرسال أي معلومة 
ملجرد أن يثبت أنه عارف في بواطن 

األمور وال يعلم أن تلك الرسالة قد 
وصلت لك 20 مرة قبل أن يرسلها لك.
في مجتمعنا ظهرت بعض السلوكيات 
والتصرفات التي لم تكن موجودة في 

السابق ولكن من باب »مع اخليل يا 
شقرا« مثال على ذلك: ظاهرة »الوشم« 

فتجدها منتشرة بني املراهقني من 
اجلنسني متأثرين بالغرب وبالويه، 

قصات الشعر والتي لم ينزل اهلل بها 
من سلطان فتجد أحدهم قاصا قصة 

مخففا شعره من اجلهتني كأنه »حاك« 
شعره في سكة »ضيجة«.. الخ من 

الظواهر السلبية.
في االنتخابات التكميلية احلالية جند 

كثرة املرشحني للكرسي املشغول بعد 
وفاة العضو »نبيل الفضل« بشيء 

مبالغ فيه جدا ولكن من وجهة نظري 
البعض منهم ينطبق عليهم املثل »مع 
اخليل يا شقرا« فليس لديهم تاريخ 

سياسي أو قاعدة شعبية.. فبالتالي ال 
توجد لديهم أي فرصة ليس للفوز بل 

حتى صوت واحد لن يأتي به!

متابعة ممن نعتقد بأنهم ال يستحقون 
»متابعا« واحدا ولكن جند أن لديه 

عشرات اآلالف من املتابعني وينطبق 
عليهم املثل »مع اخليل يا شقرا« 

فصدق املثل الذي يقول كل ساقط وله 
القط ويرونه منوذجا يجب أن يحذو 

اجلميع حذوه! فإذا دخلت حسابه 
ملعرفة سبب إقبال الناس جتد التوافه 

أو األفكار املنحرفة أو املشبوهة والتي 
تضل الكثير من الشباب وجتد دفاعهم 

املستميت عنه وتلك الشخصية قد 
تكون دينية أو سياسية أو كوميدية.. 

الخ.
وأخيرا، املثل »مع اخليل يا شقرا« فيه 
إسقاطات كثيرة ملا هو سلبي قد ميس 
الفرد واملجتمع، فالواجب من اجلميع 

أن يعي ما يقوم به من تصرفات 
حتى ال حتسب ضده، فاحترم ذاتك، 

وكن صاحب مبدأ، وال تكن إمعة 
تتبع اآلخرين وتسلم عقلك لهم حتى 

ال ينطبق عليك املثل »مع اخليل يا 
شقرا«. 

بانتظار إعادة الروح الى هيئة مكافحة 
الفساد التي كانت حلما دستوريا 

وإداريا بل وتنمويا مستحقا، وكانت 
الهيئة وقبل حلها بناء على حكم 

احملكمة الدستورية بإبطال تشكيلها 
تعمل بشكل متسارع متنام نحو 

تأصيل مفهوم الذمة املالية ومن اين 
لك هذا؟ واالهم انها كانت في طور 

التحول الى اداة رقابية حقيقية ضد 
اي كسب خارج اإلطار القانوني ألي 

من القياديني او من في حكمهم.
وال شك في ان ابطال الهيئة بعد رد 

احملكمة الدستورية ملرسوم تشكيلها 
كان حال دستوريا ال غبار عليه، ولكن 

بفضل اهلل تعالى ثم بفضل رئيس 

مجلس االمة السيد مرزوق الغامن مت 
العمل على اعادة احياء قانون تشكيلها 
في جلسة 12 يناير املاضي عبر الدفع 

بإدراج قانون تشكيل الهيئة والذي 
نال ثقة اعضاء املجلس باإلجماع، 

فمن ناحية قام بحماية موظفي الهيئة 
وحفظ حقوقهم، ومن ناحية اهم أعاد 
الهيئة الى املسار الدستوري املستحق 

لتكون ذراعا رقابية.
ونحن االن بانتظار اعادة الهيئة كما 

كانت قبل حلها.
ومن باب تأكيد ضرورة وجود الهيئة 

لضبط العمل االداري ومكافحة 
الفساد، كنت مع األصدقاء في احدى 
الوزارات وتناولنا باحلديث ضرورة 

تشكيل هيئة مكافحة الفساد، وصدمت 
عندما ابلغني ان مدير ادارة لم ميض 

على توليه املنصب عامان اصبح 
مليونيرا وميتلك شققا في تركيا 

ولندن ولبنان تبلغ قيمتها نحو املليون 
دينار، وقال صديقي معلقا: » لو 

كانت الهيئة تعمل ملا جترأ على األقل 
بالتفاخر مبمتلكاته التي لو أمضى 

200 عام في منصبه ملا حصل عليها«.
وهذا كمثال وأمنوذج بسيط من عدة 

مناذج يعرفها املوظفون عن بعض 
القياديني.

وأعلم ان احلكومة واملجلس جادان في 
دعم الهيئة ووقف شبح الفساد الذي 

بدا سببا في تعطل التنمية والهدر.

لقد طالبت قبل ثالث سنوات 
بإعادة النظر بقانون البلدية 

2005/5 الذي حجم املجلس البلدي 
وسحب منه جميع الصالحيات، 

ومن املطالبات التي اقترحتها 
في تلك الفترة هي زيادة أعضاء 

املجلس البلدي إلى عشرين عضوا 
وتوزيع بعض اإلدارات للوزارات 
املختصة وإعطاء املجلس بعض 

الصالحيات التنفيذية التي سحبت 
منه. 

لقد أخذ مجلس األمة املبادرة 

لتغيير بعض فقرات القانون بعد 
أن أقام ورشة عمل من أصحاب 

االختصاص، ملراجعة جميع 
القوانني وجتاوز املثالب والعوائق 

في هذا القانون وخرجت توصيات 
بتغير 14 فقرة من أصل 42 مادة 

يتشكل منها القانون.
وأبرز ما جاء في هذا القانون هو 
زيادة أعضاء املجلس البلدي من 
16 عضوا إلى 31 عضوا منهم 11 

عضوا معينني على أن يتم انتخاب 
عشرين عضوا موزعني على 

عشر دوائر ويخرج من كل دائرة 
عضوان مما يسمح ألكبر شريحة 
من الشعب باملشاركة في القرارات 

املتعلقة بحاجات الناس. 
ومن اإليجابيات في هذا التعديل 

فك االرتباط بني بلدية الكويت 
وبعض الوزارات صاحبة 

االختصاص األصيل في بعض 
املرافق التي تشرف عليها البلدية 

مثل األسواق واإلعالنات في الطرق 
التي هي من اختصاص التجارة 

والهيئة العامة للطرق.

»مع اخليل 
يا شقرا«

املدير املليونير

زيادة أعضاء 
املجلس البلدي

جرس

سلطنة حرف

أسس

من يقول إن السياسة األميركية ثابتة ال تتغير بتغير الرؤساء 
األميركيني مخطئ فنعم هناك ثوابت في السياسة األميركية 
ولكن هناك متغيرات تتأثر بتغير الرئيس املسؤول دستوريا 

عن السياسة اخلارجية األميركية، ومن يقرأ كتاب اندروسكوت 
كوبر »قبل سقوط الشاه بقليل« ترجمة د.حمد العيسى، وكتاب 

»وزير البالط اإليراني وأقرب مقربي الشاه اسد علم«، يعلم 
كيف حتولت السياسة األميركية احلميمة مع شاه إيران في 

منتصف السبعينيات في عهد الرئيس اجلمهوري فورد ووزير 
خارجيته اليميني د.هنري كيسنجر الى النقيض من ذلك متاما 

مع وصول الرئيس الدميوقراطي كارتر ومستشاره لألمن القومي 
اليساري د.زبغنيو بريجنسكي، ما أدى الى سقوط الشاه ولرمبا 

لو مت احتالل الكويت عام 91 في عهد الرئيس بيل كلينتون 
الذي كان على رأس أولوياته االقتصاد االميركي وكيفية توفير 

األموال وتقليص العجز وخلق الفوائض ملا حتررت الكويت حتى 
اليوم، فالبكاد استطاع قرار احلرب أن مير من مجلس الشيوخ 

األميركي.
فمن يفوز باالنتخابات الرئاسية األميركية في نوفمبر املقبل 
سيكون له تأثير مباشر على ما سيجري في منطقة الشرق 
االوسط واخلليج خالل الفترة املمتدة من 2016ـ2020 وما 

بعدها، وقد يكون مرشح رئاسي اميركي افضل للقضايا العربية 
)الفلسطينية، السورية، العراقية، الليبية..الخ(، وقد يكون مرشح 
رئاسي آخر افضل لقضايا دول اخلليج التي تتصدرها سياسته 

النفطية ورؤيته لتداعيات وارتدادات االتفاق النووي االيراني.
> > >

املرشح دونالد ترامب على سبيل املثال هو األسوأ بالنسبة لدول 
اخلليج كونه التزم بشكل مسبق بأن يلزم دولها بدفع فواتير 

الدفاع عنها في زمن التقشف أو يتركها للرياح، اضافة الى انتمائه 
الى الشمال االميركي الصناعي الذي يسعد، بعكس النفطي، 

بأسعار متدنية للبترول كي تسعد مصانعه ويسعد رجال أعماله 
وسائقو سياراته، أما على اجلانب العربي وحتديدا ما يخص 

القضية الفلسطينية فقد ال يكون املرشح ترامب بذلك السوء كونه 
متمردا وخارج املنظومة السياسية املعتادة، ما يجعله ال يخضع 
للوبي الصهيوني وقد يجد في اسرائيل ومطالب رئيس وزرائها 

عبئا ماليا وسياسيا يجب أال تتحمله الواليات املتحدة!
> > >

املرشح الدميوقراطي اليساري املتطرف في اشتراكيته بيرني 
ساندرس قد يكون مناسبا رغم يهوديته للقضايا العربية، إال انه 
لن يكون بالضرورة على ود مع دول اخلليج احملافظة اليمينية، 

املرشح اجلمهوري الشاب ماركو روبيو لديه عالقات وثيقة 
باللوبي الصهيوني وقد يكون مضرا للعرب وللخليجيني، تقابله 
املرشحة الدميوقراطية املعتدلة السيدة هيالري كلينتون التي قد 

تكون مناسبة بسبب خبرتها الطويلة في أمور املنطقة لكل من 
العرب واخلليجيني، وأخيرا املرشح اجلمهوري احملافظ تيد كروز 

القادم من تكساس بلد النفط وقد يكون االنسب لدول اخلليج 
واألبعد عن القضايا التي تهم العرب.

> > >
آخر محطة: 1- في مقال نشرته صحيفة »هاآرتس« االسرائيلية 

اليسارية، يرى املقال أن مصلحة اسرائيل تتأتى بأن يصل الى 
احلكم في الواليات املتحدة نوفمبر املقبل املرشحون حسب 

الترتيب التالي: ماركو روبيو، تيد كروز، هيالري كلينتون، بيرني 
ساندرس، ودونالد ترمب.

2- أعتقد ان مصلحة دول اخلليج تتأتى بأن يصل الى احلكم 
في اميركا املرشحون حسب الترتيب التالي: تيد كروز، هيالري 

كلينتون، ماركو روبيو، بيرني ساندرس، ودونالد ترمب.
3- وأعتقد ان مصلحة العرب وخاصة فيما يخص القضية 

الفلسطينية ان يصل الى احلكم مرشحو الرئاسة األميركية حسب 
الترتيب التالي: هيالري كلينتون، دونالد ترامب، بيرني ساندرس، 

تيد كروز، وماركو روبيو.

املتابع لقنوات اليوتيوب مييل حيث متيل وجهات نظره، وبالبحث 
عن التاريخ املصور للكثير من األحداث ال بد أن يكون قد مر أو 

رأى املبدع د.جهاد ترباني الذي يبذل اجلهد الكبير واملتواصل 
إلبراز الوجه املشرق لتاريخنا كأمة خالدة قدمت وما زالت تقدم 

الثمني للعالم والبشرية. 
تابعت الكثير من البرامج الوثائقية احملترفة وغير احملترفة للكثير 
من املتحمسني واحملترفني واملؤدجلني فكريا، وهناك الكثير منها 
كأنها جنوم تتألأل في سماء املعرفة لدينا، إال أن البدر أبى إال أن 
يخفت أضواءهم بنوره الوهاج الذي أنار الدجى بصورة أوضح 

واكبر وخاصة عندما يكون هذا البدر يضاء من رجل صادق 
ومجتهد وذي عزم  يحترم، ال يوجد عمل كامل وال يوجد إنسان 

كامل، وأتذكر هنا أحد أمثال البادية عندنا ويقول: »ال متدح الرجل 
قد حتتاج مذمته وال تذمه قد حتتاج مدحه« إال أنني في هذا املقام ال 

استطيع إال أن أمدح واثني على هذا الرجل وعلى جهده وفكره. 
عكف د. جهاد ترباني - وال اعلم ان كان وحده ام انه شكل فريقا 
إعالميا محترفا - على عمل كبير ومهم وهو »العظماء املائة« وهو 

عمل ينافس الكثير من األعمال ويقدم ما يسر من إفصاح للحقيقة 
رغم وجود بعض املعارضات على بعض مواده وهذا األمر طبيعي 

مع اي عمل، اال ان د.جهاد قدم ومازال يقدم ما عجزنا جميعا 
عنه وهو مادة اعالمية محترمة وموجهة للجميع، تخاطب فكرهم 

وتطرح العديد من التساؤالت املستحقة لنا كأمه وعن ماهية دورنا 
بني الشعوب، وما هو ثقلنا بينها وكيف؟ وماذا قدمنا لهذه األرض؟ 

دون تبجح او إلغاء دور احد من االمم، وهذا الذي فرضته علينا 
الكثير من احلقائق التي نعرفها والكثير من احلقائق التي غيبت 

عنا للتدليس علينا وإيهامنا بأننا امة ضعيفة ال وزن لنا بني األمم، 
وكما هو معلوم فان االعالم هو الرافد األساسي لنهوض أي امة 
ومن هنا نحارب به وبكل وسائله املمكنة حتى وصل بهم احلال 
أن أدجلوا الكثير من مثقفينا وابنائنا ملا يحبون فأصبح ابناؤنا 

ألد اخلصام وأعدى من عادى امتنا هم ابناؤها املساكني والتابعون 
للغير حيث انبهرا بهم وأحبوا ما يقدم لهم من احترام، وليعلم هؤالء 

انهم ال يشكلون في فلك اآلخر ذرة واحدة، بل ما هم اال ككالب 
جنود االستطالع للعدو يأتون باالخبار ويبشرون بها اجلنود الذين 

يبرونهم بالقليل مع وجود الرضى عنهم واملدح الوافر.. فقط ال 
غير. 

شكرا جهاد، شكرا د.جهاد ترباني على هذا العمل، شكرا على هذا 
الرقي في التعامل مع هذا التاريخ العظيم

واعلم اننا لن يصيبنا الوهن مادام امثالك يصدحون فينا )ما 
وهنىٰ... نحن احفاد املثنىٰ(، وال استطيع ان اغفل شكرك بصفة 
شخصية كمواطن كويتي عن ذكرك للراحل د.عبدالرحمن السميط- 

غفر اهلل له واسكنه فسيح جناته- واسأل اهلل العلي العظيم ان 
يجمعنا واياكم وكل مسلم محب وغيور على دينه في جنات النعيم. 

samialnesf1@hotmail.com
@salnesf

 Q8naifQ8@gmail.com

سامي عبداللطيف النصف

نايف الجاسمي

الرئيس األميركي األفضل 
للعرب واخلليجيني

شكراً جهاد ترباني

محطات

مسار حر

katebkom@gmail.com
صالح الشايجي

»مصائب قوم عند قوم فوائد« وعكسها 
صحيح أيضا إذا ما قلنا »فوائد قوم عند 

قوم مصائب«.
في األولى هناك من يستفيد من مصيبة 

حلت بغيره، وفي الثانية هناك من 
تصيبه مصيبة إذا ما حلت بغيره فائدة 

ونال جائزة أو كسب رزقا.
احملامي يستفيد من مصيبة اجلاني 

ومصيبة املجني عليه اللذين حلّت بهما 
مصيبة.

والطبيب يستفيد من مصيبة ذي العلّة، 
واملعلّم يستفيد من مصيبة اجلهل 

الواقع على اجلاهل.
وهكذا فإن الدنيا مثلما هي قائمة على 

تبادل املنافع فهي أيضا قائمة على تبادل 
املصائب.

ولوال املصائب املتبادلة بني البشر 
لفسدت الدنيا واضمحلت احلياة وأغلقت 

بيوت كثيرة وجاعت بطون.
ولكن الطبيعة اإلنسانية ترفض 

االعتراف بأهمية املصائب.
فتسمع الطبيب يدعو بالصحة والعافية 
جلميع الناس، ولو تعافى هؤالء الناس 

وصحت أبدانهم، فإنه سيكون أول 
املتضررين.

واحملامي يتمنى أن يسود اخلير ويعم 
السالم بني البشر داعيا إلى أخّوتهم 

ومحبتهم لبعضهم.
ولكن تبقى كل تلك التمنيات والدعوات، 

مجرد مشاعر، وهي ال شك مشاعر 
صادقة ولكنها ليست عقالنية وال 

منطقية وال حتى واقعية.
واخلير والشر عمادا احلياة ولوالهما 

لسقطت وهوت منذ أزمنة سحيقة.
وُفطر اإلنسان على كراهية الشر 

ومعاقبة الشرير وإعالء شأن اخلير 
وقيمه والدعوة إليه بعكس الشر، 

رغم انهما ـ اخلير والشر ـ قرينان 
وتوأما حياة، ويؤديان الدور نفسه في 

استمرارية احلياة ودميومتها.

ورمّبا التفت اليابانيّون إلى هذا األمر 
وضرورة وجود الشر. فقد قرأت مرة 
أن اجلهات املعنية في اليابان فوجئت 

في سنة من السنوات بانخفاض معدل 
اجلرمية في اليابان واعتبرت ذلك مؤشرا 
سلبيا راحت تبحث فيه لالستدالل على 

أسبابه من أجل معاجلتها وتقومي الوضع 
وإصالح املعوج.

ورمبا لذلك أيضا تهتم بعض الدول 
األوروبية بسجونها ورفاهية السجناء، 

حتى أننا رأينا سجونا أوروبية تفوق 
برفاهيتها فنادق النجوم اخلمس. فهي 

مبثل هذا االهتمام برفاهية السجناء، 
كأمّنا هي تقّدم لهم الشكر ألنهم أعلوا 

من شأن الشر لعدم اإلخالل بأحد 
عنصري احلياة من أجل التوازن 

املطلوب الستمرار احلياة. 
وليس غريبا علينا ـ نحن البشر ـ أن 
نظلم الشر واألشرار جاحدين أفضاله 

وأفضالهم علينا. 

الشرّ مظلوم

بال قناع


