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انتخابات 2017 بني 
املشاركة واملقاطعة!
لم يبَق من عمر املجلس النيابي 

الكويتي إال عام، لذا فالطرح األكثر 
سخونة هذه األيام في الشارع 

السياسي الكويتي هو حول خيار 
املشاركة أو املقاطعة في انتخابات 

عام 2017 بعد أن أعلنت إحدى 
احلركات السياسية الرئيسية 

املقاطعة وهي حركة »حدس« التي 
متثل توجه االخوان املسلمني 

في الكويت، رغبتها في املشاركة 
باالنتخابات القادمة، وكانت كل 
من قوى السلف وبعض القوى 

الوطنية والليبراليني قد شاركت 
في االنتخابات االخيرة بعد صدور 
حكم من احملكمة الدستورية الذي 

يقضي بصحة صدور مرسوم 
الصوت الواحد.

>>>
واحلقيقة ان مقاطعة انتخابات 
ما بعد صدور مرسوم الصوت 

الواحد كانت خطأ فادحا منذ 
األساس، فالدستور الكويتي املتفق 

عليه قد أعطى القيادة السياسية 
حق إصدار مراسيم الضرورة 

ابان غياب مجلس األمة، وأعطى 
الدستور باملقابل ملجلس األمة حال 

انعقاده بعد صدور تلك املراسيم 
حق قبولها أو رفضها، وكان من 

األفضل للقوى السياسية وقد 
حصدوا في مجلس ما قبل صدور 
مرسوم الصوت الواحد ما يقارب 
70% من كراسي البرملان، مما يدل 
على قبول تلك القوى شعبيا، ان 

ينزلوا لالنتخابات حتت رايات 
رفض مرسوم الصوت الواحد ثم 

يصوتوا ضده حال فوزهم املرجح 
مع أول جلسة انعقاد وكانوا 

فيما يشبه اليقني سينجحون في 
إسقاطه، وكل ذلك العمل يتم حتت 
مظلة الدستور بدال مما حدث من 

مقاطعة وخروج للشوارع، مما 
أرعب الناس وهي ترقب الفوضى 

العارمة التي أصابت دول الربيع 
العربي والدماء التي سالت.

>>>
ولو كان هناك مستودعات عقول 

ومفكرون استراتيجيون لدى 
القوى السياسية الكويتية املقاطعة 
ملا نصحوها منذ األساس باملقاطعة 

وألوضحوا لقياداتها ان جميع 
جتارب املقاطعة في املنطقة قد 

أثبتت فشلها الذريع وهذا ما حدث 
للقوى السياسية املارونية في 

لبنان بعد اتفاق الطائف والقوى 
السنية في العراق بعد عام 2003 

وبعض القوى السياسية في 
البحرين، وهو كذلك ما حدث في 
الكويت، حيث شارك الناس في 
االنتخابات االخيرة، وسيشارك 

املزيد منهم في االنتخابات املقبلة، 
وعلى القوى املقاطعة أن تسأل 

نفسها بحق الى متى املقاطعة وهل 
استفادت القوى السياسية أو البلد 

من تلك املقاطعة؟! إن لسان حال 
الناس في الكويت يقول.. كانت 

لدينا مجالس برملانية تهتم بالرقابة 
على حساب التشريع، حيث كثرت 

االستجوابات واألزمات وتغيير 
احلكومات دون فائدة، فأصبحت 
لدينا مجالس تهتم بالتشريع على 
حساب الرقابة وستستمر املعادلة 

االخيرة في مجلس 2017 إذا ما 
استمرت املقاطعة غير املبررة 

لالنتخابات.
>>>

آخر محطة: 1 - هناك ضجة 
قائمة في الشارع السياسي 

الكويتي حول تشريع صدر قبل 
أيام من مجلس األمة مينع من 
أدين باالساءة للذات االلهية أو 

الذات األميرية من حق املشاركة 
في االنتخابات املقبلة، وهو ما 

سيحرم بعض القيادات السياسية 
واإلعالمية من املشاركة املستقبلية 

في أي انتخابات.
2 - تتحمل القوى السياسية 

املقاطعة جزءا من مسؤولية أي 
تشريعات ال تعجبها تصدر من 

املجالس التي تتغيب عنها، وبودنا 
لو حتاسب القوى السياسية 

املقاطعة من أشار وسوق لديها 
مشروع املقاطعة كونه أضر 

بها وبالوطن، حيث ان العملية 
السياسية ال تكتمل إال بوجود قوى 

املعارضة في البرملان.
3 - املبرر الوحيد ملقاطعة أي 

انتخابات هو عندما يكون التزوير 
قادما ال محالة ونتائج %99 

معروفة بشكل مسبق، حينها 
تصبح املشاركة ال فائدة منها، 
ان االنتخابات بالكويت نزيهة 

ويشرف عليها القضاء ومراقبون 
من اخلارج، لذا ال جتد بالدول 

املتقدمة والعريقة بالدميوقراطية 
أي مقاطعة للقوى السياسية 

لالنتخابات، ودعوتنا جلميع القوى 
السياسية املقاطعة إلى املشاركة في 

االنتخابات املقبلة لتغيير احلال!
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محطات

د. علي عبدالرحمن الحويل

محمد خالد الياسين

يستحق هذا املسلسل التركي التاريخي 
والذي يعرض على قناة »اليوتيوب« كل 

إشادة وتقدير ويستحق تقدير امتياز 
كمسلسل تاريخي ألنه يصور لك حياة 

وحروب قبائل »كابي« التركية والتي 
خرج منها مؤسس الدولة العثمانية 

عثمان بن أرطغرل، إن العقبات والفنت 
واخليانات والبناء والتضحيات.. الخ 
والتي تعرض لها والد مؤسس الدولة 

العثمانية من خالل هذا املسلسل 
تشدك للنهاية بالرغم من طول 

احللقة الواحدة إلى أكثر من ساعتني، 
إن ما مييز ذلك املسلسل روعة 

التصوير وجمال الطبيعة واملوسيقى 
التصويرية، إذ ال توجد أي مشاهد 

خادشة للحياء، وحيث بساطة احلياة 
آنذاك وأداء املمثلني الرائع وامليزانية 
الضخمة املرصودة إلنتاج مثل ذلك 

املسلسل وكذلك انتقاء املفردات والتي 
نقرأها مترجمة بالتأكيد جتسد أن 

هناك هدفا هو تثقيف الشعب التركي 
على استخدام تلك املفردات وغرس 
املواطنة احلقيقية من خالل ما فعله 

األجداد والتضحية بحياتهم من أجل 
هذا الوطن والتي سالت من أجله 

الدماء، فتلك رسالة مباشرة بأن يجب 
عليكم االنتباه لهذا الوطن وبذل الغالي 
والنفيس من أجله، أضف إلى ذلك وهو 
أمر يدعو إلى الفخر بأن يزور الرئيس 

التركي »أردوغان« موقع التصوير 
لذلك املسلسل، فهذه أكبر رسالة بأننا 

ندعمكم كأعلى املستويات ونقف معكم 
في مثل تلك املسلسالت التاريخية 
والتي تعكس تاريخ الدولة التركية.

نأتي على املسلسالت الكويتية بشكل 
خاص فنشاهد أغلبها يصورنا على 
أننا شعب أغلبه مرفه وحياتنا فيها 
خيانات مختلفة في األسرة الواحدة 

وكل ما يعرفه املشاهد لتلك املسلسالت 
هو أسماء املاركات التي يلبسها املمثل 
أو املمثلة أو أسماء املجمعات واملطاعم 

أو املالبس الفاضحة والتي تستحي 
أن تشاهدها مع أسرتك والتي ترتديها 

املمثالت، أضف إلى ذلك الصراخ 
والغدر والتشكيك بالذمم وأصبحنا 

شعبا »بال ذمة« وال أخالق وال نهتم 

بغرس أي قيمة وطنية مهمة في 
جيل الشباب غير كيف تعرف تغدر 

بصاحبك وكيف تخونه.. الخ.
لم تعد املسلسالت والتي كانت قبل 
الغزو والتي كانت تشدك ببساطتها 

وما زالت خالدة كدرب الزلق مثال 
وغيرها فيها قيم وعبر.. بأسلوب 

محترم وجتد الكاتب كويتي واملنتج 
كويتي وأغلب املمثلني كويتيني وهم 
حريصون على توصيل هدف معني 
من خالل أي مسلسل عكس ما هو 

حاصل حاليا ال يهم املنتج سوى 
الربح، أما القيم »فما توكل خبز«، 

وال يوجد كتّاب أفذاذ حاليا لألسف، 
فنتمنى من وزارة اإلعالم احلرص 

على إنتاج املسلسالت التاريخية 
الكويتية، والقصص كثيرة في تاريخنا 

الكويتي وتوفير جميع ما يلزم 
وتصويرها بأسلوب سينمائي من 

أجل أن يعرف اجليل احلالي ماذا قدم 
األجداد لهذا الوطن من أجل أن تكبر 
معه تلك القيمة ويزرعها في أوالده 

وأحفاده.

الصراع الطائفي قدمي قدم التاريخ 
االسالمي ونشأ تلبية ملصالح دنيوية 

ال على اساس خالفات شرعية، لم 
تكن املصالح ألقطاب الصراع من 

الصحابة االجالء- رضي اهلل عنهم- بل 
كانت للمحيطني باإلسالم الناشئ 
الذين اسبغوا على مصاحلهم في 

اخلالف عبر تاريخه واجهة شرعية 
انطلت على العوام وقبلوها حجة ضد 
اآلخر في صراع أوهموهم بانه دفاع 
عن دين اهلل فتصلب اتباع كل طرف 
في وجهة نظره ضد اآلخر الذي رآه 

مارقا من الدين، ومع تصاعد اخلالف 
صار يراه كافرا به، وتكفلت السنون 

وغلبت املصالح وازداد أصحابها 
في جتذير اخلالف وتأسيسه على 

أسس شرعية وتطور ليصبح مدعاة 
لصراعات دولية مبعنى ان املصالح 

باستمراره توسعت وتأصلت 

فأصبحت هناك دول دينية قائمة على 
هذا املذهب أو ذاك ودخلت هذه الدول 

في صراعات سياسية عقائدية.
ميكننا الوصول إلى سبب فشل 

محاوالت التقريب فاخلالف صار 
عقديا ال ميكن التنازل فيه أو هكذا 
يظن أو يريد كل طرف أن يظهره، 

وعليه فلن تنتج محاوالت التقريب إال 
املزيد من الفرقة وجتذير الشقاق في 
املجتمع وتدفع باملنتفعني واملتهورين 

الى التسارع والتداعي حلماية دين اهلل 
من زندقة اآلخر باليد أو باللسان أو 

بالقلب !
إن حل االختالف بني الدول أمر 

سياسي واقتصادي معقد لن نتطرق 
له في هذه العجالة، أما على مستوى 

الدولة الواحدة فاحلل في جتميد 
اخلالف بعدم التطرق إليه وذلك 

بفرض قانون متشدد مينع تعريض 

كل طرف باآلخر وإصدار قانون 
متشدد حترص الدولة على املساواة 

بني اجلميع عند تطبيقه وعدم 
التساهل فيه على أن يصاحبه تدريس 
للمذاهب في جميع املراحل الدراسية، 
فالطبيعة البشرية تخاف من املجهول 

وتشك فيه فإذا كشفنا حقيقة كل 
مذهب كما يراه أتباعه دون التعرض 

ملصداقيته من عدمها أزلنا اخلوف 
من املجهول من املعادلة وزودنا النشأ 
باجابات وحجج ضد أصحاب املصالح 

في الصراع يكشفونهم أمام جيلهم 
وعموم املجتمع.

لنقل ان احلل ليس جليلنا ولكن 
لنحافظ على األقل على أبنائنا 

ونزودهم بسالح احلقيقة يواجهون به 
زيف أهل املصلحة في الصراع أمال 
في خلق مناخ مالئم حلل هادئ في 

املستقبل.

عيد الفطر يوم جميل ينتظره الصغير 
والكبير ونحن نعيش كل حلظة فيه 

بالفرح والسرور، وأحلى ما في العيد 
أننا نشاهد االبتسامة والفرحة على 
وجوه اجلميع، فاألطفال ينتظرون 

العيد بحرارة ولهفة للعب والفرح وان 
يتسلم العيدية من األهل واألصدقاء، 

العيد طريق إلسعاد األطفال الذين 
ال يحلو العيد من دونهم فهم من 

أجمل معاني العيد ألن حياتهم كلها 
عيد وفرح وسعادة، وأيضا الكبير 
ينتظر عيد الفطر لكي يتواصل مع 

أهله وإخوانه وأصدقائه وزيارة 
أرحامه وأحبابه، هذا ما جبل عليه أهل 
الكويت منذ القدم وما ورثناه من آبائنا 

وأجدادنا.
أيام بسيطة متبقية من رمضان شهر 

اخلير ومن ثم تفارقنا هذه األيام التي 
نعيشها اآلن وخصوصا األيام العشر 

األواخر املباركة ويقضي شهر رمضان 
شهر الصوم والطاعة والعبادة، نسأل 

اهلل سبحانه وتعالى ان يعيده علينا 
باخلير واليمن والبركات.

إجازة عيد الفطر على األبواب التي ال 
تقل أهمية عن باقي أيام السنة، والتي 
من خاللها الناس تتجه إلى السفر مع 

األهل أو مع األصدقاء ومن هناك يذهب 
الى الشاليه مع األوالد وغيرها من 

األماكن الكثيرة، فجمال العيد باجلمعة 
واأللفة وتبادل التهاني والتزاور بني 

األهل واألقارب، كذلك من العادات 
اجلميلة ما يسمى بـ »غداء العيد« 

فتجتمع العائلة بأكملها من الكبير الى 
الصغير على الغداء، ما أجمل عاداتنا 

وتقاليدنا، عسى ربي يجمعنا باخلير 
واحملبة، كما أننا في العيد نعطف على 
الفقير ونزور املريض ونسعد الوحيد، 

فالعيد له أكثر من معنى في النفوس 
وكل شخص يصف العيد بطريقته 
ويعبر عن مشاعره التي يشعر بها.

في النهاية ال يفوتني في هذه املناسبة 
ان أتقدم ملقام صاحب السمو األمير 

وسمو ولي العهد حفظهما اهلل، بأصدق 
وأطيب التهاني والتبريكات بقرب 
حلول عيد الفطر وأتقدم بالتهنئة 

الصادقة أيضا ألبناء وطني املخلصني 
واملقيمني على أرض الكويت احلبيبة، 

سائلني اهلل ان يعيد هذه املناسبة 
وأمثالها على اجلميع بالصحة والعافية. 

حفظ اهلل الكويت وشعبها من كل 
مكروه.

قيامة أرطغرل 
ومسلسالتنا 

تعايش الطوائف

فرحة العيد

جرس

الزاوية

زبدة احلچي

رشحت فنانة استعراض مصرية نفسها لالنتخابات البرملانية 
األخيرة في بلدها، فهاج البعض وماجوا وسلخوها بألسنة 
حداد وصوبوا سهامهم عليها من كل حدب وصوب، ونالها 

الكثير من التصغير واإلهانات والسباب والشتم.
تارة بحجة اختيارها ملنطقة ذات طابع أثري خاص يحفل 

باآلثار الدينية وتفوح منه نكهة التاريخ العريق، وتارة بعدم 
جواز متثيلها وهي »الرقاصة« للمرأة املصرية، ولم ينس 
أولئك الرافضون الهائجون املائجون بالطبع أن ترشحها 

»مؤامرة«!!
بكل تأكيد فإن سوافل الرجال والفاسدين واملفسدين 

واللصوص واملرتشني واملجردين من الضمائر، لو ترشح 
منهم أحد، فلن ميسسه لسان بسوء، ألنه ليس »رقاصة«!

ما هو عيب »الرقاصة«؟ عيبها في أنظارهم أنها تكشف حلمها 
وتعري جزءا كبيرا من جسدها أمام العيون البصاصة، وأنها 

فرجة للناس!
لم يحاسبوها على ارتشائها وال سرقاتها وال تعديها على املال 

العام وال على إفساد الضمائر والذمم وال على أميان كاذبة 
وال على حنثها في قسم، كما فعل ويفعل الكثيرون ممن لم 

تطلهم تلك األلسنة ولم تصبهم سهام الرماة.
ولكن جل ذنب هذه املسكينة ورمبا كله أنها »رقاصة«. 

الترشح للبرملان عمل دميوقراطي، والدميوقراطية لم تفصل 
لعلية القوم دون أدنيائهم، بل إن العكس هو الصحيح، ولم 

حتلل لذي الشأن الكبير وحترم على ذي الشأن الصغير.
بل إن الدميوقراطية جاءت لتعلي من شأن الصغير ال من أجل 

تكبير الكبير.
مع األسف نحن العرب نطالب بالشيء ونريده على مقاسنا 

ومناسبا ألفكارنا املتخلفة، نطالب بالدميقراطية فإذا ما 
حتققت صرنا ديكتاتوريني إقصائيني، ونشترط من هو الذي 
من حقه أن يتظلل بسقف الدميوقراطية وينعم بنعيمها ومن 

هو الذي ال يجوز له ذلك.
أنا ال تعنيني تلك الفنانة وال أعرف إمكاناتها فيما لو كتب لها 
الفوز وصارت حتت قبة البرملان، ولكن أنطلق فيما أكتب من 
منطلق حق اإلنسان في ممارسة حقوقه حتت مظلة القانون 
والدستور، وهذه املرأة مستوفاة الشروط القانونية املطلوبة 

في املرشح البرملاني، واجلهة املنوط بها فحص أوراقها 
أجازتها، لذلك من حقها مثل بقية املرشحني أن ترشح نفسها، 

وأصوات الناخبني هي احلكم ال أصوات املانعني احملتجني.

هيأ اهلل- جلت قدرته- وسخر ما خلق لإلنسان لتساعده 
على إعمار األرض وعمل اخليرات واالبتعاد عن املنكرات، 
وفوق كل ذلك عبادته كما يجب. ويظهر األمر جليا في آية 

في سورة احلج )ألم تر أن اهلل سخر لكم ما في األرض(.
وتعتبر الطيور من خلق اهلل الذي سخره لإلنسان لألكل 

أو للصيد أو للزينة أو اللباس.. الخ. واذا ما شحذ اإلنسان 
همة عقله للتبصر في مخلوقات اهلل، وجد ان ما نشاهده 

حاليا من طائرات عمالقة تلف الكرة األرضية سلما وحربا، 
إمنا بدأت فكرتها من تقليد عباس بن فرناس للطيور 

بوضع أجنحة على ذراعه وان كانت جتربته هذه لم يكتب 
لها النجاح، بيد انها كانت لبنة لتجارب أخرى.

ألم يكن الهدهد هو سبب إسالم بلقيس وقصته مع سيدنا 
سليمان گ، فاستسلمت امبراطورية في اليمن كافرة 

لنبي اهلل ودخلت هي وقومها اإلسالم، من كان سبب ذلك، 
أليس الهدهد؟

وتعتبر الطيور من مخلوقات اهلل الذي سخرها لإلنسان في 
مناطق شتى من العالم ولكل نوع ولون وطبيعة مختلفة 
عن اآلخر، فهنالك طيور في املناطق القطبية وأخرى في 

قمم اجلبال وأخرى في البحار، ومجموعة في غابات مظلمة 
ونوع ينتشر في الصحاري وآخر في املدن على األشجار 
والبراري. ولقد رصد علماء الطيور تسعة آالف نوعا منها.

فما هو اعجاز خلق اهلل فيها؟ معظم الطيور التي تطير 
)بعضها ال يطير مثل البطريق( ذات وزن خفيف يساعده 

على الطيران ولها أكياس هوائية منتشرة في كل أجسامها 
لتخفف من وزن الطائر أثناء رحالته في الهجرة الصيفية 

والتشوية ولتبرد عضالته اثناء الطيران كما ان عظامها 
مجوفة وريشها خفيف الوزن، وميتاز بعضها بحدة تفوق 

حدة بصر اإلنسان بثمانية أضعاف وحجم العني لديه 
أكبر من مخه، ولقد رصدت الدراسات والتجارب أن بعض 

الطيور تستطيع ان حتدد ما تريد ومنها فريستها على بعد 
2 كيلو متر.

كما سخر اهلل للطير إمكانية ان تدور عينه دورة كاملة كما 
هو في حال البوم الذي يرى بالليل دامس الظالم.

وكم شاهدنا في التلفاز انقضاض الطيور على اجليف من 
السماء وغوصها من أعلى في البحار واألنهار الصطياد 

األسماك، ومن اعجاز اهلل في هذا النوع من اخللق ان 
بعضها يقطع ستة آالف كيلومتر متصلة وللبعض اآلخر 

سرعة تصل الى ثالثمائة كيلومتر في الساعة، وللبعض ال 
سيما في الهجرات املوسمية امكانية الطيران ستة وثمانني 

ساعة مستمرة، أليس لنا ان نتساءل كيف تأكل وتشرب 
خالل هذه الفترة؟

أليس ذلك وربي اعجاز اهلل في خلقه؟ فالطيور زودت 
من اخلالق لتوليد القدرة بكفاءة عالية، ولكن بهيكل متني 

خفيف.
ولقد توصل العلماء املتخصصون في الطيور الى ان 

عضالت صدرها تتميز بقوة ضاربة وذات قلب كبير ذي 
نبض مرتفع ومبعدل ضخم سريع، وبجهاز تنفس كفؤ 

يتحكم في احلرارة الناجمة عن حركات عضالتها لذا، فهو 
ال يتعرق، وتتميز الطيور بقنوات من الرئتني ينفذ الهواء 

من خاللها الى كل اجلسم حتى أطراف األصابع، فطائر 
الكردان الذهبي يطير بال توقف ملسافة ألف وخمسمائة 

كيلومتر، ال يفقد من وزنه اال النذر اليسير.
فأي قلب هذا الطير؟ وأي ضخ ونبض الدم؟ وأي عضالت 

ال تكل وال تتعب؟
نعم نحن معشر املسلمني، وهلل احلمد ممتنون ومعتزون 

بإعجازه سبحانه، أليس هو القائل سبحانه: )سنريهم آياتنا 
في اآلفاق وفي أنفسهم(.

katebkom@gmail.com
صالح الشايجي

د. يوسف يعقوب البصاره

راقصة 
في البرملان

 إعجاز خلق اهلل 
في الطيور

بال قناع

قل احلق

سنوات من التلويث البيئي الذي 
يصدره »مشروع جامعة الشدادية« 

والذي يقع على الدائري السادس 
بني ضاحية عبداهلل املبارك وضاحية 

صباح الناصر املكتظتني بالسكان.
التلوث البيئي ال يأتي من اعمال 
املشروع بشكل مباشر، بل من 

مصنع اخلرسانة املقام داخل حدود 
مشروع جامعة الشدادية، حيث 
يتم فيه خلط أطنان من الرمال 

واالسمنت ليليا، لتغطي املناطق 
املجاورة سحابة من الغبار الكيماوي 

الضار!
هل يعقل مبشروع تنموي وتشرف 

عليه جامعة الكويت الى اآلن على 
االقل - ويسمح للمقاول بإقامة 

مصنع خرسانة مؤقتة ال يتوافق مع 
معايير الصحة والبيئة.

اين الهيئة العامة للبيئة من التلوث 
اللي يصدره املشروع، وأين بلدية 

الكويت من املقاول الذي تعدى على 
صحة افراد املجتمع واقامة مصنع؟ 

فالبلدية اما قد منحت له ترخيصا 
مؤقتا وتلك مصيبة او لم متنحه 
ترخيصا ولم حتاسبه إلى اآلن - 

فاملصيبة أعظم!
ختاما - الوقفات االحتجاجية 

للمواطنني ال أحد يكثرث بها - وال 

بد من حملة توكيالت حملامني 
متبرعني من ابناء املنطقة لرفع 
قضايا مستعجلة لوقف التلوث 

وحملاسبة املسؤولني عنه.
لالسف ال يوجد مبرر أصال إلقامة 
مصنع خرسانة مؤقت للمشروع 
- ألن مصانع اخلرسانة اجلاهزة 

ال تبعد أصال عن مشروع اجلامعة 
إال بضعة كيلو مترات على الدائري 

السابع.
٭ اخلالصة: ال ميكن ملشروع تنموي 
كاجلامعة أن يقوم بتلوث الطلبة في 
املستقبل وتضر بصحتهم، فاألصل 
»العقل السليم في اجلسم السليم« !

جامعة الشدادية 
تلوث طلبتها!

صدى األحداث
عادل عبداهلل المطيري

سامي الخرافي


