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سلطان إبراهيم الخلف

في ذكرى االستقالل 
والتحرير

يتدفق سيل الذكريات عندما متر 
بنا ذكرى االستقالل كمحطة فارقة 

في تاريخ بلدنا الكويت حيث 
حتولت من إمارة معزولة عن العالم 
تعيش بإمكاناتها التقليدية البسيطة 
إلى دولة مؤسسات حديثة معترف 

بها دوليا وعضو فاعل في األمم 
املتحدة تتمتع بالسيادة واالستقالل 

ويرفرف علمها اجلديد جنبا إلى 
جنب مع باقي الدول األعضاء. 
وكانت فرحة عظيمة لكل أبناء 
الكويت ورجاالتها ألنها تشكل 

ضمانا دوليا ضد الطامعني بأرضنا 
منذ زمن امللكية في العراق إلى 

زمن الثورات القمعية الفاشلة. وكما 
فشلت مطالبة الرئيس العراقي 
عبدالكرمي قاسم بضم الكويت 

وانتهى به املطاف إلى إعدامه بعد 
االنقالب الذي أطاح به، فقد فشلت 
كذلك محاولة صدام في االحتفاظ 

بالكويت بعد احتاللها وانتهى 
به املطاف إلى هزميته في حرب 
التحرير من قبل القوات الدولية 

وإعدامه على أيدي العراقيني 
بعد الغزو األميركي ـ البريطاني 

للعراق.
كانت ذكرى االحتالل أليمة 

ألنها جسدت واقعا لم نتوقع 
أن منر فيه بعد االستقالل، 

وصرنا حتت احتالل عسكري 
غاشم فاق االحتالل السوفييتي 

لتشيكوسلوڤاكيا الذي كان هدفه 
فرض سلطة موالية للسوفييت 
مع اإلبقاء على الدولة، في حني 

كان االحتالل الصدامي يهدف إلى 
القضاء على الكويت كدولة مستقلة 

ومسحها من اخلارطة اجلغرافية 
لتكون جزءا من العراق. كما لم 

تشهد تشيكوسلوڤاكيا خالل 
االحتالل عمليات نهب وسلب من 

قبل العسكر السوفييتني كالذي 
شهدته الكويت على أيدي العساكر 

الصدامية الذين استباحوا املمتلكات 
العامة واخلاصة والرسمية من 
خالل عمليات السطو املمنهج.

وما زلنا نتذكر املواقف املؤيدة 
للغزو الصدامي من بعض 

احلكومات العربية وعلى رأسها 
حكومة املخلوع علي عبداهلل صالح 

رغم كل املساعدات التي قدمتها 
الكويت في دعم اقتصاد اليمن 

وتوفير كافة اخلدمات له، كما لم 
ننس مواقف عدد ال يستهان به 

من املثقفني واإلعالميني املعروفني 
كحسنني هيكل ممن تنازل عن 

مبادئه وحتول من موقف الضد 
ملطالبات قاسم بالكويت إلى موقف 
التأييد للغزو الصدامي، بل وصل 
األمر ببعض الشعوب التي كانت 

تتمتع بدعم كويتي سخي إلى 
الشعور باحلسرة واألسى على 

طرد اجليش الصدامي مهزوما من 
الكويت رغم ما سببه هذا االحتالل 

من تداعيات مدمرة القتصادها 
القائم أساسا على املساعدات 

اخلارجية.
ومع أننا جتاوزنا مرحلة االحتالل 

وعادت بالدنا تتمتع بكامل سيادتها 
كما كانت بعد االستقالل، إال 

أن أجواء املنطقة التزال مليئة 
مبعكرات األمن والتي مصدرها 
هذه املرة النظام اإليراني عبر 

وكالئه الطائفيني املعتمدين لديه 
أو األنظمة التي تدور في فلكه، 
وهي سياسة إيرانية بديلة عن 

االستخدام املباشر للقوة العسكرية 
بعد درس حترير الكويت. وما 
يدعونا إلى التفاؤل واإلحساس 
باألمن هو ما نلمسه من بوادر 
االعتماد على الذات في التعبئة 

األمنية والعسكرية لدول مجلسنا 
التعاوني في مواجهة النوايا 

اإليرانية اخلبيثة ضد شعوب 
اخلليج، وهي الرسالة الوحيدة التي 

ميكن أن يفهمها هذا النظام بعد 
طول انتظار من الصبر والسكوت 

على مغامراته العبثية.
>>>

لن تتغير سياسة إيران في الداخل 
أو اخلارج وباألحرى جتاه منطقة 
اخلليج بعد أن حقق اإلصالحيون 

مكاسب كبيرة في االنتخابات 
البرملانية ومجلس اخلبراء ألن 
مقاليد السلطة بيد الولي الفقيه 

الذي تتجاوز صالحيته صالحيات 
الرئيس والبرملان، كما أن هزمية 

احملافظني في االنتخابات يعوضها 
احلرس الثوري املتطرف املقرب 

من الولي الفقيه.
>>>

تصنيف مجلس التعاون ملا يسمى 
بحزب اهلل على أنه منظمة إرهابية 
يعني باختصار على أنه ال يختلف 

عن »داعش« وبالتالي مالحقة كل 
من ينتمي إليه على أنه عنصر 

تهديد ألمن وسالمة املجتمع 
اخلليجي.

gstmb123@hotmail.com

@mohd_alzuabi

فكرة

طارق بورسلي

محمد الزعبي

انتهت انتخابات الدائرة الثالثة التكميلية 
بفوز النائب علي عبداهلل اخلميس، ومن هنا 

ال بد أن نبارك له.
وقد تناول احملللون السياسيون نتائج 

الدائرة الثالثة وكل أدلى بدلوه، وطرحوا 
استنتاجات بعضها مصيب وبعضها ذهب 

بعيدا وبعضها كان مسيسا، ولكن انا 
وبصفتي احد سكان الدائرة الثالثة ومطلع 

على خباياها قبل حتى ان اصبح كاتبا 
صحافيا ومحلال سياسيا، أستطيع ان أضع 
صورة اقرب من الداخل للدائرة، واكثر دقة 

وبشكل متجرد من اي أهواء سياسية.
الدائرة الثالثة تعرف باسم »الكويت 

املصغرة« وهذا صحيح، فالدائرة الثالثة 
 gتضم كل فئات املجتمع بال استثناء ومن ك
األطياف وتعمل بها كل التيارات السياسية، 

ويطلق عليها ايضا دائرة الفكر وهذا صحيح 
اذ ان اختيارات الناخبني في الغالب ال جتري 

وراء الطائفية او التوجه السياسي بل تختار 
غالبا األكثر صالحية للعمل السياسي، وهذه 

حقيقة.
نتائج انتخابات الدائرة الثالثة االخيرة 

تعطينا صورة واضحة لتوجه الناخبني فيها 
وبشكل دقيق.

أوال: الدائرة الثالثة هي الدائرة األقل تأثرا 
بالدعايات السياسية سواء تلك التي هي 

حزب او تيار توجه سياسي، وما زالت تعتمد 
على احلكم املنصف في الغالب في اختيار 

املرشحني.
ثانيا: غالبا ما يخسر اي شخص يعتمد على 

أسلوب الشحن الطائفي أو السياسي في 
حظوظ الوصول، ألن الدائرة الثالثة بناخبيها 

يرفضون أي نوع من أنواع الشحن أو 
التعبئة السياسية.

ثالثا: ال شك ان لصوت الشباب تأثيرا 
واضحا في نتائج االنتخابات التكميلية 

األخيرة فقد انصب تصويتهم وعبر نتائج 
املراكز اخلمسة األولى على الشباب، والذين 

اثبتوا كناخبني وعيا كبيرا.
رابعا: دور صوت املرأة كان حاسما في 

بعض الصناديق ما يعني أن صوت املرأة في 
الدائرة هو الورقة الرابحة ألي مرشح يريد 

خوض االنتخابات في الدائرة الثالثة.
خامسا: لوحظ تقلص دور الكانتونات 

السياسية وتأثيرها اصبح محدودا جدا 
مقارنة مع قوة األصوات احلرة التي سجلت 
فارقا كبيرا في تسجيل أرقام املراكز االولى.

سادسا: تكتيكات األيام األخيرة لبعض 
املرشحني سواء في هذه االنتخابات او ما 

سبقها أثبتت انها تكتيكات غير ناجحة، وانه 
لتقدم نفسك لناخبي الدائرة الثالثة عليك 

ان تقدم برنامجا انتخابيا واضحا ومحددا 
يخدم الكويت كلها وليس فقط الدائرة 

الثالثة.

الفكرة عن بالد كيم جونغ أون مرعبة، 
ولعلها تفوق ما يصل إلينا من نزر يسير 
عن األخبار الرهيبة التي تسرب من هنا 

وهناك وجتعل من فرائص السامع ترتعد 
من الفزع واخلوف، فهي بالد شبه معزولة 

عن العالم اخلارجي وبصرامة العصور 
الوسطى أو رمبا أشد، ومؤخرا مت إعدام 
رئيس األركان التهامه بالفساد وتشكيل 

فصيل سياسي كما تزعم األخبار.
ثمة أشياء جاذبة في كوريا الشمالية 
مقارنة مع ما هو حاصل في الكويت، 

فكوريا الشمالية تخلو من زحام الطرقات 
متاما، وذلك لقلة املركبات فيها واستخدام 

أغلبية السكان للمواصالت العامة، وهذا 
يعني تلوثا أقل واستثمار الوقت املتوافر 
من خلو الطرقات، كما أن السائق هناك 
ال يعاني من الضغط والتوتر جراء من 

ال يحسنون السواقة، وذلك ألن املتقدم 
للرخصة ال يحصل عليها إال بعد جهد 

جهيد وتوثق تام من إجادته للسواقة عبر 

اختبارات عسيرة وال مجال البتة للواسطة 
في شأنها، أما الكويت فمن اليسير جدا 
احلصول على الرخصة للكثيرين عبر 
الطرق التي »اعتاد« عليها الكويتيون 

والوافدون من بعدهم، وال تتوقف مغريات 
الهجرة إلى كوريا الشمالية عند ذلك 

فحسب، بل إنها تتمتع بطرق معتمدة 
خالية من احلفر والتلف وال تتأثر باألمطار 

الغزيرة، فاملقاولون هناك يدركون جيدا 
عقوبة الغش في إنشاء الطرق والفنون 

البشعة في تطبيقها، أما في الكويت فقد 
أخرجت الطرقات عيوبها مع أول قطرة 

مطر وكان اهلل غفورا رحيما.
في كوريا الشمالية يخضع اجلميع حتت 

سلطة القانون الصارم وال يحاول أحد 
مخالفته حتى لو تسنى له ذلك، فالعقوبات 

ال رحمة وال شفاعة حسنة فيها وال 
سيئة، ويؤدي الكوريون الشماليون 

وظائفهم حسب ما هو مطلوب كاآلالت 
متاما، إضافة إلى أن العمالة الوافدة فيها 

تكاد تكون معدومة ما خال بعض البعثات 
الديبلوماسية واخلبراء الذين ال غنى 

عنهم، أما في الكويت فاملواطنون يشكلون 
أقلية بجانب الوافدين والعمالة الهامشية 

والسائبة، وال يزال دفق هذه العمالة 
مستمرا حتى يقضي اهلل أمرا كان مفعوال.

الهجرة إلى كوريا الشمالية رمبا يريح 
بعض الراغبني ممن يشتكون من املذكور 
آنفا، غير أن الهجرة إليها تكتنفها بعض 

املخاطر »الصغيرة«، فليس من املضمون 
احلصول على الطعام متى ما رغبت، ورمبا 

يدركك املوت جوعا في مواسم القحط 
واجلفاف لندرة الطعام املستزرع، وال يعد 
استيراده خيارا متاحا لظروف االقتصاد 

املتعثر، وفي حالة جناتك من الهالك جوعا، 
فلرمبا حتني ساعتك نتيجة قنبلة نووية 

تسقطها قاذفة أميركية في ليل بهيم، 
أو لعلك تعدم إللقاء عقب السيجارة في 
الطريق أو لكونك لم تنحن عند املرور 

بتماثيل اجلد واألب واالبن.

قراءة متأنية 
في »الثالثة«

موسم الهجرة 
إلى كوريا 
الشمالية

سلطنة حرف

كلم

هل جنحت مقاطعة املعارضة لالنتخابات املاضية؟!، 
سؤال بدأ يطرح بقوة هذه األيام خاصة مع اقتراب 

سباق االنتخابات البرملانية خالل الـ 16شهرا القادمة.
>>>

واملنطقي ان جناح أي مشروع يقاس بحجم املردود 
العائد منه على أصحابه، لذا املقاطعة سنعتبرها 
مشروعا هنا، وأما أصحابه فهم املقاطعون من 

األغلبية، ولنبدأ معها وعلى هذا األساس بحسابات 
الربح واخلسارة، وهو ما سأورده في النقاط التالية.

>>>
أوال: حالة التفكك التي تعيشها املعارضة اليوم وبعد 

عامني ونصف من املقاطعة هي خسارة سياسية 
واضحة ألغلب أطيافها، فبعد ان كانوا متحدين في 

املقاطعة اليوم تباينت األصوات بينهم، بل حصل بني 
املعارضة حالة انشقاق حادة وصلت الى حد التراشق 

الكالمي وتبادل االتهامات دون ان يكون حملور 
املقاطعة أو املشاركة دورا في ذلك اخلالف.

>>>
ثانيا: غياب املعارضة عن التمثيل حتت قبة البرملان 
تسبب في كشف ظهرها سياسيا، وأصبح املنتمون 
واملوالون لها بال غطاء أو حماية سياسية، ولو كانت 

األغلبية أو املعارضة لها متثيلها في البرملان ولو 
بنسبة 20٪ فقط )اعني لو بعشرة مقاعد فقط، ملا 

تعرض أعضاؤها ملا تعرضوا له خالل الفترة املاضية.
>>>

ثالثا: دعوى بعض أطراف املعارضة ان املقاطعة 
جنحت في تقليص حجم نسبة املشاركة الشعبية 

هي دعوى مردود عليها على األقل من الناحية 
القانونية، فالصالة تقام مبن حضر وتلك قاعدة 

فقهية صحيحة 100٪ وتنطبق حرفيا على 
املشاركة في االنتخابات، فحجم املشاركة ال يؤثر 

ال قانونيا وال دستوريا على نتائج االنتخابات 
واال كنا وجدنا من يطعن بتلك النتائج في احملكمة 
الدستورية مثال، ولكن ألن حجم متثيل املشاركة 

ال يؤثر في صحة نتائج االنتخابات فنتائجها 
صحيحة.

>>>
رابعا: املعارضة أو األغلبية بتنازلها عن حقها في 
املشاركة، تنازلت عن حق وصفها باملعارضة، فال 

معارضة حقيقية خارج اإلطار الدستوري العام 
في أي بلد وليس الكويت فقط، وبتخليها عن حق 

املشاركة تخلت عن دور املعارضة احلقيقية التي ال 
تتم اال وفق القنوات الدستورية.

>>>
خامسا: املعارضة عليها ان تعترف اآلن بأن قرار 

املقاطعة لم يكن صائبا سواء في مجمله او في جزء 
منه، قبل ان تفكر في املشاركة، خاصة ان مشروع 
املقاطعة كان مشروعا غير ناجح لها كما اثبت في 

الفقرات األربع السابقة.
>>>

السياسة هي فن املمكن، والثابت الوحيد فيها هي 
انها متغيره، تفهم ما تفهم »هذي مشكلتك«.

تزينت الكويت وارتدت أجمل األلوان.. ألوانا عزيزة 
على قلوب الكويتيني صغارا وكبارا، ألوان راية 
الكويت وبريقها الذي كانت وما زالت وستبقى 

خفاقة بفضل اهلل تعالى ثم بفضل قيادة وشعب 
ضربوا أروع األمثلة في الترابط والتماسك في 

وجه كل الظروف التي مرت بها الكويت منذ نشأتها 
وحتى تاريخنا احلديث.

بدأت الكويت احتفاالت األعياد الوطنية حني المست 
يدا سمو اإلنسانية صاحب السمو األمير الشيخ 

صباح األحمد السارية التي ارتفع عليها علم الكويت 
احلبيبة وسموه يشارك أبناء الشعب أفراحه كما 

يشاركهم احزانهم فنقول شكرا سمو األمير.
هذه السنة متر علينا ذكرى االستقالل وذكرى 

التحرير وذكرى تولي صاحب السمو مقاليد 
احلكم، ونحن نعيش أحداثا محلية واقليمية ودولية 

استثنائية وحرجة وبكل تأكيد ليست الكويت 
وحدها تتأثر بهذه األحداث، ولكن نحن األقل تأثرا، 

وهذا األمر يعود حلكمة سمو األمير حفظه اهلل 
ورعاه، وعلينا كشعب ان نعني قائدنا لتخطي جميع 

الصعاب واالبتعاد عن كل ما من شأنه بث عوامل 
الفرقة والفتنة واالشاعات التي تدمر املجتمع.

اما بالنسبة لسياسات جميع احلكومات املتعاقبة 
في مواجهة التحديات التي تواجهها البالد ومنها 

االقتصادية التي نعيش آثارها اليوم لألسف الشديد 
لم تكن تعي معنى تنويع مصادر الدخل وإيجاد 
بدائل أخرى للنفط تعتمد عليها الدولة، بل كانت 

سياسة الدولة جعلت من املواطن إنسانا مستهلكا 
فقط، وعودته احلكومة على الوفرة املالية دون أي 
دراسة جدية حتمي هذا املواطن في حال وجود أي 

حدث قد يؤثر سلبا على املواطن من خالل إلغاء 
الدعوم وغيرها من سياسة الترشيد التي جاءت بني 

ليلة وضحاها.
وقد تكلمت مرارا وتكرارا في عدة لقاءات 

تلفزيونية وصحافية ومقاالت نشرت في العديد 
من الصحف احمللية وناشدت احلكومة عدة أمور 
من أهمها االهتمام وبناء املواطن الكويتي، وعلى 

وجه اخلصوص شريحة الشباب، فالتنمية احلقيقية 
وبناء األوطان ال يكتمل اال ببناء وتنمية العقول 

واملوارد البشرية، وناشدنا احلكومة أيضا بضرورة 
ايجاد بديل استراتيجي للدخل، وهناك الكثير من 

طرح املوضوع ذاته على احلكومات أيضا بضرورة 
إيجاد بديل استراتيجي للدخل، وهناك الكثير من 

طرح املوضوع ذاته على احلكومات املتعاقبة ولكن 
دون جدوى، وهذه السياسة يدفع ثمنها اليوم 

املواطن الكويتي والذي )سيمس جيبه( كما قال 
رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن.

لذلك نتمنى من احلكومة الكويتية العمل على 
دراسة وتطبيق ما قدمناه من مقترحات لتفادي 
مخاطر األزمات االقتصادية والتقليل من آثارها 

على البالد.
حفظ اهلل الكويت وأميرها وشعبها من كل مكروه.

Waha2waha2waha@
hotmail.com

ذعار الرشيدي

أنوار كامل القحطاني

تفهم ما تفهم.. 
»هذي مشكلتك«

الكويت والشعب 
والظروف االقتصادية

احلرف29

ومضة

www.salahsayer.com
@salah_sayer

صالح الساير 

د. هند الشومر

وكأننا في عالم مسحور، نتحدث عن 
أمور لم حتدث في واقع احلياة حيث 

احلقائق من حولنا مجرد أخيلة ال وجود 
لها. نؤمن بأشياء معكوسة مغلوطة، 
مثل اتهامنا التفاقية سايكس بيكو 

بانها فرقت العرب وهي في احلقيقة 
جمعتهم. ومثل الرئيس والبطل العربي 
رمز االنتصار هو ذلك الزعيم اخلاسر 

املهزوم املنكسر، وكذلك االستعمار 
الغربي الذي خضنا احلرب ضده 

فاكتشفنا انه طيف خيال ال وجود له، 
وغيرها من أخيلة وتهيؤات.

>>>
من الصور املقلوبة املكذوبة التي انطلت 

على العرب الصورة الذهنية السائدة 
للصحافي الراحل محمد حسنني 

هيكل والتي تؤكد انه موسوعة فكرية 
و»أستاذ« في عالم الصحافة ومحلل فذ 
في مجال التحليل السياسي، أما الرجل 

في حقيقة األمر فكان عكس ذلك، وأكثر 
حتليالته خائبة، وموسوعته الفكرية 
كانت تتشكل من عقول آخرين تعمل 
ألجله. أما شهرته فنجمت عن مقاله 

»بصراحة« الذي كان يُقرأ كل يوم جمعة 
في إذاعة )صوت العرب( فيسمعه الناس 

في كل الدول العربية.
>>>

خلط الناس بني حبهم لعبدالناصر 

وحبهم لهيكل الذي لم يضف للصحافة 
حني هيمن على مؤسسة صحافية 

عمالقة اسمها األهرام. ولعشاق 
املقارنات أشير إلى شهيد الصحافة 

العربية اللبناني الراحل سليم اللوزي، 
الصحافي الرائد واملجدد الذي أطلق 

مجلة احلوادث فقدم للعرب نوعا 
ثقيال ودسما من التحليالت السياسية 

واملوضوعات املهنية التي لم تعرفها 
الصحافة من قبل، وأختم بأن صورة 
هيكل في ذهنيتنا العربية ال تختلف 

كثيرا عن بقية احلقائق فيها. انها مجرد 
أخيلة، يدافع عنها اجلميع دون أن يثبتها 

أحد.

هيكل وحقيقة 
اخليال

العالج باخلارج

السايرزم

ألم وأمل

طلب مني بعض املواطنني أن أطرح 
موضوع العالج باخلارج للمناقشة وإبداء 
اآلراء خاصة بعد صدور قرارات جديدة 

بتخفيض املخصصات للمريض واملرافق 
وتقليص عدد املرافقني للمريض إلى مرافق 

واحد بدال من اثنني، وأمتنى من اجلميع 
إبداء اآلراء ملا فيه مصلحة املرضى. إن 
بعض األمراض حتتاج إرسال املرضى 

للعالج باخلارج نظرا لعدم توافر الكفاءات 
أو املتخصصني لعالج هذه احلاالت أو 

بسبب حدوث مضاعفات أو أخطاء أدت 
إلى انتكاس حالة املريض مما يصعب 

التعامل معها في الكويت. ولكن تقليص 
املخصصات للمريض واملرافقني وخاصة 

في بعض الدول األوروبية واألجنبية، 
حيث غالء املعيشة فيها، يؤدي إلى عزوف 

الكثيرين عن مرافقة املريض مما يؤثر 
على احلالة النفسية للمريض ويزداد سوءا 

وال تتحسن حالته الصحية إذ أن أكثر 
من نصف العالج يكون نفسيا جلميع 

األمراض وخاصة األمراض املستعصية 
والسرطانات. 

إن راحة املريض النفسية ستنعكس عليه 
إيجابيا سواء نفسيا أو صحيا لذلك ال 

يجب تعميم خفض املخصصات واملرافقني 
على جميع حاالت العالج باخلارج ولكن 

حصر احلاالت الشاذة وحاالت العالج 
السياحي والتعامل معها بصورة منفردة. 

ليس احلل هو تخفيض املخصصات 
واملرافقني وخاصة في الدول األجنبية 

والدول غالية املعيشة ألن املريض عندما 
يسافر للعالج باخلارج فإنه ميثل دولته 

فال يجوز أن جنعله في مأزق وال يستطيع 
احلصول على السكن املناسب أو عدم 

استطاعته للمعيشة هناك مما قد يجعل 
املرافق يعود ويترك املريض وحيدا 

في اخلارج وهذا قد يؤدي إلى تدهور 
حالة املريض أيضا وحلل مشكلة العالج 

باخلارج يجب أن يبتعد اجلميع عن 
الواسطة في العالج باخلارج وإيقاف العالج 

السياحي والذي يقوم به البعض إلرضاء 
األقارب واملعارف للسفر بحجة املرض 

الذي ال يحتاج إلى أي عالج باخلارج وفقط 
للسفر مجانا على حساب الدولة بحجة 

العالج باخلارج. 
إن ما قام به البعض ممن ذهبوا للعالج 
السياحي في اآلونة األخيرة في بعض 

الدول األجنبية قد أساء لسمعة الكويت 
لذلك ندعو إلى النظر مرة أخرى في 

موضوع مخصصات العالج باخلارج وعدد 
املرافقني حتى نحقق الهدف الذي نرجوه 
من إرسال املرضى للعالج خارج الكويت. 
وأرجو اإلفادة بآرائكم نحو هذا املوضوع 

ملا فيه مصلحة املرضى ومصلحة الكويت. 


