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كلمة «الكشــتة» أصلها فارسية محّرفة من كلمة «بكشتة» يعني مزرعة. 
في سبعينيات القرن املاضي كانت طلعتنا للبر «الكشتة» أيام اجلمع والعطل 
الرســمية فقط ونبلغ املكان املقصود قبل شروق الشمس لتشاركنا بطلتها 
ســعادتنا وفرحتنا ببهاء الصحراء واالستمتاع ببرامج الكشتة حتى يسدل 
ستار الليل ويبسط جناح عتمته على صحراء الكويت. يحرص البعض على 
الوصول للبر قبل ساعة الضحى. قوام كشتاتنا كان متواضعا وبسيطا عبارة 
عن (خيمة صغيرة تنصب بني نباتات ورمال الصحراء، يرفق بها دورة مياه 
ال تتعدى مســاحتها (متر في متر) مع جتهيزات بسيطة يتم استعارتها من 
أدوات مطبخ البيت لتحضير وجباتنا من الفطور الذي يحتل الرهش واحللوى 
واخلبز اإليراني أولوية قصوى بل ومكملة ألدوات طلعة الكشــتة ويزيدها 
حــالوة وطعما مميزا، ولوجبة الغداء يحتــل املائدة «املوش ودقوس صبار 
وقليل من املعبوج» باعتباره عنوانا رئيســيا لكشتة زمان الذي تصل مدة 
مكوثنا أحيانا كثيرة إلى االثنتى عشرة ساعة، ويتعدى حدود مكانها صخب 
املدينة وتلوثها السمعي والبصري ويالمس مواقع (كشتاتنا) أو يتعدى يال 
الزور والروضتني شــماال أو جتاوز منطقة اجلليعة ومالمسة حدود منطقة 
اخليران جنوبا. وتتصدر وسائل تسلية األوالد هواية صيد الطيور عن طريق 
األســلحة الهوائية (أم صكمة) أو القيام بصيدها عن طريق مصيدة للطيور 
«فخ أم شــبك أو فخ عتره» وجلها انقرض وحلقوا بأدوات كشتتنا ولم نعد 
نراها أال على أرفف وزوايا متحف بيت العثمان. هذا هو مفهوم الكشتة أيام 
زمان، البساطة في كل شيء، غايتها التحرر من املدنية وقيودها وشكليات 
احلضارة وتعقيدها، لتتفوق األريحية في البســاطة وإطالق العنان لألصالة 
ولعاداتنا االجتماعية الهاربة للخروج من ســجنها وسجانها وبسط نفوذها 
على كل ما هو مدني وتتيح لوناســة كشتتنا العودة لسيرة اآلباء واألجداد 
األولى املتبرئة منــا أو تبرأنا منها. أما في وقتنا احلاضر فقد اختلف األمر 

لتصبح للكشتة مفهوم آخر في املكان والزمان.
املكان: شــواطئ مخصصة للفنادق يتم التجهيز للكشــتة وفق أفضل 
االستعدادات الفندقية، يحدد أسعارها حسب أعداد األفراد وإمكانياتهم املادية 
لفرض شكليات من التباهي واملظاهر الغربية التي ال متت للكشتة بأي صلة 

فهي كشتة مبستوى كشخة فائقة التكاليف!
كما أن هناك كشــتات تقل بغرابتها عن الطــراز األول تنظم وتقام على 
يــال البحر على امتداد ســواحل الكويت تظهر هذه األنواع من الكشــتات 
لآلخرين مبظاهر واحتفال غريب الشكل جديد األطوار فريد املصدر يقوم 
على تنظيمها شباب فســر عن ذراعيه وبينوا للجميع قدرتهم على تنظيم 
جديد دخل في ثقافة الكويت والكويتيني ومن يقيمون على أرضها من أوسع 
أبواب احلداثة والتطور لكن غير املقصود! وهناك كشــتات تقام على باحات 

بعض املناطق الداخلية!
ومواقع يســمونها عيالنا مجازا «بر» ال تتجاوز عــدة كيلومترات عن 
املناطق الســكنية! ومواقع أخرى ال عالقة لها مبفهوم ومعنى الكشــتة، أما 
الزمان فمزاج وذوق عيالنــا غريب عجيب يحدده البعض عند عزمهم على 
اخلروج للكشتة أحيانا خالل الفترة املسائية والعودة عند منتصف الليل أو 

بعد ما (يطلعون الشمس)!
أما أدوات الكشــتة فهي عبارة عن إضاءات داخلية وخارجية، جلســات 
متنوعة، عدة شــوي، آيس بوكس، عصائر ومثلجات، مغســلة وصابون ! 
كشاف وفوانيس، طاوالت.... الخ) من أدوات العصر منها تكنولوجية النظم 
وأخرى تفوقها حتــى تغيرت معاني ومفاهيم الكشــتة لتصبح ذات معان 
مختلفة ابتعدت عن جماليات وقيم كشــتة زمان، لتتحول إلى طعم مختلف 

ال يتذوقه إال عيال هالوقت!
هذا التغيــر هو حالة طبيعية لتغيرات اجتماعية كثيرة ملجتمع ســريع 
التغير! فأدركنا أن كشــخة عيالنا فاقت أدوات كشتتهم خالف ما كنا عليه 
أيام زمان عندما كانت كشــتتنا ال عالقة لها بكشختنا، السؤال: إلى أي مدى 

سيقودنا هذا التغيير؟

متاماً مثل مجلس األمة ٢٠١٣، فقد 
متت إعادة إنتاجه سياسيا عام ٢٠١٦ 
فكانت النتيجة السياسية واحدة لكال 
املجلسني، مجلس مهادن حكوميا 
إلى أقصى درجــة ولم يحقق أي 
إجناز رقابي أو تشــريعي حقيقي 
للدميوقراطية  وظل مجرد صورة 

ال أكثر وال أقل.
وسيحدث معنا كما حدث مع فيلم 
«ساعي البريد دائما يقرع اجلرس 
مرتني» إذا ما أعدنا ذات اختياراتنا 
ملجلــس ٢٠٢٠، ال أقصد بالوجوه 
بل بإعادتنا الى ذات النهج، فحتماً 
سنخرج بفيلم دميوقراطي شبيه 
بالفيلمني السابقني، وسيكون مجلس 
٢٠٢٠ نســخة مكررة من مجلسي 
٢٠١٣ و٢٠١٦، وهــو ما ال أعتقد أن 

عاقال في الكويت يتمناه.
< < <

نحن نأمل مبجلس مختلف متاما 
عن املجلسني السابقني، ولكن لألسف 
الشديد كل املعطيات تشير إلى أن 
التغيير محدود جدا، كما ذكرت أعني 
التغيير في النهج واملعاجلة السياسية 
وليس في الوجــوه، حتى اللحظة 
املعطيات في هذا السياق البرملاني 
ال تبشر بخير، رمبا يتغير شيء في 
قادم األيام ولكن األكل جدا ضعيف.

الشــريف  املكي  اخلاص باحلرم 
مدخل بــاب عبدالعزيز برمضان 
قبل اإلفطار بساعة حيث تواجده 
بني ضعفاء وبسطاء احلرم الشريف 
ليحاورهم بفكاهته الرزينة وهداياه 
املعروفة لهم للعالج الوقتي بكبسولة 
صداع او قرص للمغص وعن كل داء 
عنده له دواء، فاحتته إحدى املرات 
عن جمال هذه اجللسات الربانية 
وهذه العالقات اإلنسانية، ورحلة 
٣ شهور اإلميانية وثمرتها كرصيد 
له قيمته عنده شافاه اهللا! «جاوبني 
بابتسامته العذبة هذا صيدي الغزير 
من رحلة العمر بكل حصيلتها بأن 
ما فوق التراب كله تراب األمن رحمة 
اخلالق واإلخالص له قوال وعمال 
قدوته رســول اهللا وكنزه القرآن 

الكرمي».
 اهللا يرحم والديك ويحســن 
اهللا إليك يا رمز اإلنسان الصادق 
لهذا الزمان ومواقفه التي البد أن 
تدرســها األجيال، ونواب الوقت 
الضايع وأخبار أرصدتهم البنكية 
بالتجربة البرملانية، الحول وال قوة 

إال باهللا.

املأمول حتديدها مستقبال. وهو 
ذات النهج الذي سار عليه املجلس 
املاضية، وهو  الســنوات  أغلب 
بالتأكيد نهــج حترص احلكومة 
على استمراره، وهذا ما يضعف 
دور املجلس في الرقابة ويقوض 
أسس املســاواة والعدالة وتكافؤ 
الفرص، ويبعد أصحاب اخلبرة 
والعلم من الدخول أو املســاهمة 

في هذا التنافس.
ال نعلــم حلــد كتابــة هذه 
السطور كيف ستجري االنتخابات 
باالستناد إلى التباعد االجتماعي 
املقررة،  واالشتراطات الصحية 
لكن ما نعلمه أن طموحات املجلس 
املقبل لن تتغير عن سابقيه، وأن 
النهج لن يتغير ما لم تتغير أسس 
التنفيعية ما بني احلكومة  اللعبة 
والنواب، وما بني الناخبني والنواب.

واهللا من وراء القصد.

املشــاهد بل وحتى شكل املعارك، 
فكانت األفالم العربية قص ولصق 
البعض، طبعا جميعها  من بعضها 

كانت فاشلة جماهيريا ونقديا.
< < <

الوجوه ومهامها  مهما اختلفت 
اختلفــت املعاجلات تبقى احملصلة 
النهائية واحدة في تلك األفالم العربية 
الثالثة، فيلم فاشل والبطل يخرج في 
النهاية مع حبيبته الصغيرة، أعني 
حتى لو متت إعادة إنتاج وتصوير 
الفيلم عشــرين مرة بذات الرؤية 
املعطيات واملعاجلة ستكون  وذات 
النهاية واحدة ال تتغير والشكل واحد 

و«اخلربطة» نفسها.
< < <

الســاحة السياسية، رقيق الكلمة 
الديبلوماسية، تخرج من حتت يديه 
قمم املناصب والقيادات الرسمية 
واألهلية لم ينسه من تخرج منهم 
حتى آخر مشاهده الصحية، وبدوره 
لم ينسهم ليتفرغ للعمرة املوسمية 
بدايتها شــهر رجب  الرمضانية 
وشعبان ورمضان ويختمها بصيام 
الست من شوال ليعود ألهله وبيته 
الكبير بالشامية وكيفان ثم ألرض 
اهللا الواسعة طلبا للراحة أو استكمال 
عالجه مبرافقة أحد أجناله األوفياء 
له وأعمامهم حوله، آخر تواصلي 

حيث النواب سواء املوجودون في 
املجلس املنتهي أو املجالس السابقة، 
النهــج والعمل، فأغلبية  وكذلك 
املرشــحني يصارحون أمام املأل 
بأنهم نواب خدمات، ال يحملون 
رؤية تنموية أو مشاريع تطويرية، 
وإمنا يركزون على مترير معامالت 
ناخبيهم باالتفــاق مع احلكومة 

نزل ســياحي على أطراف املدينة 
يديره رجل عجوز وزوجته احلسناء، 
ثم يقع البطل في غرام الزوجة ثم 
بعدها تتوالى األحداث، ودائما في كل 
األفالم هناك سائس الكراج األبكم 
الذي يكون شــاهدا على كل شيء 

وال يتكلم.
< < <

الثالثة  العربية  شاهدت األفالم 
وكانت نســخا عن بعضها بعضا 
رغم أنها جاءت في ســنوات إنتاج 
مختلفة، لكن أحداثها بل مشاهدها 
تكاد تكون متطابقة مع تغير املمثلني 
العربية لم  فقط، فمخرجو األفالم 
يكلف أي منهم نفسه عناء تغيير حتى 
التسلسل الدرامي لألحداث أو طبيعة 

نهايتها ال يصح إال الصحيح!».
لقد كان لي شــرف مجالسة 
الكرام منذ  العم بووائل وإخوانه 
الستينيات للقرن املاضي بديوانهم 
العامــر بكيفــان وجتاربه داخل 
الكويت وخارجها سفيرا ووزيرا 
ونائبا ورئيســا ملجلسي البلدية 
واألمة، وخارج تلك السلطات داخل 
الديرة فارسا للرائي وعمالقا للرؤية 
التشــاورية وغيره عذب احلوار، 
رزين اجلوار بكتم األسرار، حازم 
اإلصــرار لكلمة احلق، بســيط 
التعامل مــع كل األطراف، غزير 

جتنيد عــدد كبير من املصوتني 
للتصويت ملرشح معني، فالضحية 
هم املرشــحون اجلدد الذين لم 
يوفر لهم التباعد املفروض بسبب 
اجلائحة االحتــكاك والتواصل 
املباشر مع ناخبي دوائرهم، وهو 
ما يعزز فرضية أن تشكيلة املجلس 
املقبل لن تتغير عن ســابقيه من 

ميكنك أن تشــاهد أربعة أفالم 
ســينمائية لذات القصة مبعاجلات 
مختلفة، ولكن النهاية ستكون واحدة 
لن تتغير في أي منها، وصدف أن 
شاهدت هذا األسبوع أربعة أفالم 
مأخوذة من رواية واحدة، أو باألصح 
منقولة سينمائيا من فيلم أميركي 
جلاك نيكلسون من إنتاج ١٩٨١ اسمه 
 ،the post man always rings twice
وهو فيلم عــن رواية حتمل ذات 
االسم انتجت سابقا كفيلم عام ١٩٤٨، 
الفيلمني  أو  الرواية  وليست قصة 
السينمائيني األميركيني، بل األفالم 
العربية التي اقتبست الفيلم األصلي، 
والفيلم الذي شاهدته األول سوري 
بعنوان «اخلاطئون» شــاركت فيه 
نيللي وهالة شوكت والثاني فيلم 
لبناني تركي حتت اســم «طريق 
الالعودة» من بطولة املمثل املصري 
الراحل إيهاب نافع، أما الفيلم الثالث 
فهو «اجلحيم» الذي يعتبر أقل أفالم 

النجم عادل إمام شهرة.
< < <

القصة باختصار حول  وتدور 
نادل يعمل في فندق يسرق حقيبة 
من أحد النزالء ويهرب بها وتطارده 
عصابة كانت تســعى الى ســرقة 
احلقيبة، ثم يلجأ النادل الهارب إلى 

استكماال ملا تفضل به أستاذنا 
وزميل الساحة التربوية واإلعالمية 
يوسف عبدالرحمن مبقالته اليومية 
للدميوقراطية  الــرواد  عن جيل 
للتجربــة البرملانية الكويتية منذ 
والدتها بالقرن املاضي، فقد كفى 
ووفى طرحا وشرحا وقدوة ملن 
سطر حروف أسمائهم مباء الذهب، 
وبالتأكيد التزال ذكراهم ملن رحلوا 
عنا آلخرتهم بثوابها، وملن اليزالون 
بيننا يتابعون املشــهد واخلندق 
البرملاني بكل زخمه إيجابا وسلبا 
خدمة لهذا الوطن الغالي ولو بالنظر 
دون الكلمة، مسموعة كانت أو مرئية 
أو مقروءة عبر وســائل إعالمها 
لياليها وأيامها احلالية  وموســم 
لم يتكلم أو يشــارك أو يساهم 
بالكثير  بتاريخه احلافل  بإحداها 
عنها وطنا ومواطنني عيال الديرة 
بال حسد وال غيره أو تعال على ما 
يحدث، لكنها الروح الرياضية الغالية 
تقول «للعم بو وائل محمد يوسف 
للخالق فقد  العدساني دع اخللق 
سلمنا األمانة لرجالها وليس جهالها 
فرسانا للتجربة حكاما ومحكومني، 

تتجه الكويت في اخلامس من 
ديسمبر ٢٠٢٠ إلى عقد انتخابات 
تشــريعية في ظل أوضاع جد 
استثنائية فرضتها تبعات جائحة 
(كوفيد - ١٩) وما استلزم ذلك من 
إجراءات شديدة متنع التجمعات 
والندوات والوالئم فرضا ملنهج 
التباعد االجتماعي وعدم االحتكاك 
املباشر ما بني املرشحني والناخبني 

للحّد من انتشار الوباء.
أمام هذه األوضاع االستثنائية، 
ستنشط وسائل اإلعالم ووسائل 
التواصل االجتماعي والتطبيقات 
املعنية باالجتماعــات والندوات 
االفتراضيــة، من أجــل ظهور 
املرشــحني وتوضيــح رؤاهم 

ومشاريعهم االنتخابية.
لن يكون للفرص التي تتيحها 
وســائل اإلعــالم والتواصــل 
الكبير في  األثــر  االجتماعــي 

باملشاركة بقوة في التأثير على االنتخابات وصوتوا لفالن واتركوا 
فالنا ونزكي فالنا وفالنا ال تقتربوا منه.. هذا يُســمى مشاركة 

وليس مقاطعة.
أحد تفسيرات ما يجري هنا أن هناك صراعا قويا وكبيرا في 

تعريف املقاطعة ألي شيء أنك تنفض يدك من املوضوع بتاتا 
وتقول أنا لن أقترب من هذا املوضوع ولن أساهم فيه لسبب في 
نفسك وهذا من أبسط حقوقك. لكن سالفة أنك تقاطع انتخابات 
الصوت الواحــد وتقول فيها ما لم يقله مالك في اخلمر ثم أثناء 
االنتخابات ومع اقتراب موعد التصويت تنشــط بعمل الندوات 
وإجراء املقابالت لكل من يطلبها منك واملوضوع الوحيد فيها هو 
االنتخابات وأداء احلكومة وسلبيات احلكومة وأخطاء احلكومة.. 
يا احلبيب ما تقوم به يســمى برنامجا انتخابيا باستثناء أنك لم 

ترشح نفسك.
لم أر في حياتي أغرب من هذا األمر، لذلك على (املقاطعني) أن 
يحسموا أمرهم، أنتم مقاطعون ناقمون على الوضع االنتخابي 
احلالي وهذا يعني أنكم تبتعدون قليال وتصمتون كثيرا أو أنكم 
مشاركون وتعلنون ذلك عالنية وتنزلون االنتخابات (على وضح 
النقا) كما يقول البدو وتكون لكم برامجكم االنتخابية الواضحة 

الصريحة.
نظام أنا مقاطع لكن كوادري ســتمأل التامي الين في تويتر 

أوســاط املعارضة في املقاطعة أو املشاركة وحتى لو أنه واضح 
أن كفة املقاطعة قد رجحت إال أن الكثير من كوادر املعارضة غير 
راضني عن هذا القرار فتراهم يندفعون في رمي أنفســهم في 
النقاش الدائر والعمل علي ترجيح كفة املرشحني الذين يعتقدون 
أنهم األقرب.. وفي علم السياسة يسمى هذا األمر (الدجة)، حيث 
تبتعــد القواعد والكوادر قليال عن أوامر القيادات العليا لكنها ال 

تعصبها متاما.
أحد أسباب املقاطعني هي عدم عدالة نظام التصويت احلالي. 
لهــؤالء أعطيهم هذه املعلومة الغريبة عــن نظام التصويت في 
أميركا، يحــق ملمثلي املجاميع االنتخابية (Electoral College)  أن 
يوجــه تصويت واليته للرئيس الــذي يرغب بغض النظر عمن 
فاز بأصوات أكثر في واليته. ومسألة أنه يعلن الفائز باألصوات 
األكثر هي عرف وليســت قانونا، ومع هذا لم يقاطع األميركان 
التصويت بل شاركوا هذه الســنة بأرقام قياسية وتاريخية لم 
يســبق لها مثيل بعدد وصل ١٥٠ مليون ناخــب ذهبوا ملراكز 

االقتراع واختاروا رئيسا ميثلهم.
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املقاطعة.. 
مبدأ أم تسجيل 

موقف؟

رأي

محمد ملعان العجمي

جلســت معه نستذكر كيف ولد مجلس األمة، وكيف منا وترعرع بكنف 
(رجال صدقوا ما عاهدوا اهللا عليه)، وكيف كان للمجلس هيبة ووقار؟ يقول 
صاحبــي: في يوم، قلت لوالدي «النوخــذة» والتاجر املعروف وامللتزم بكل 
الصفات احلميدة: ملاذا ال تكون نائبا مبجلس األمة ؟ فرد بكل تواضع: هناك 

من هم أقدر مني على حمل هذه األمانة. 
قول تسمعه دائما من رجال الكويت (يؤثرون على أنفسهم) والدليل: تراه 
في املســجد عندما يغيب اإلمام، فتــرى املصلون يطلب كل واحد من اآلخر 
التقدم لإلمامة، فيرفض ويرشــح األكبر منه، أو األكثــر حفظا، أو األجمل 
تالوة، حتى اإلمامة للصالة كانت عندهم مسؤولية، رغم أنها دقائق معدودة، 
ومنهــج ثابت، وثواب مضاعف، لكن قول اهللا عز وجل يصدح في آذانهم (إنا 
عرضنا األمانة على السماوات واألرض واجلبال فأبني أن يحملنها وأشفقن 
منها وحملها اإلنسان إنه كان ظلوما جهوال).. إنها األمانة وما أدراك ما األمانة!

أما اليوم فترى الكثيرين من العامة، يتنافسون على مراكز القيادة والقرار، 
ويزاحمون احلكماء، وأصحاب الرأي واملشــورة، فيبتعد األخيار تعففا عن 
مجادلة هؤالء، واخلوض معهم في تفاهة األمور، فكانت النتيجة طفح الزبد، 

وأما ما ينفع الناس فذهب هباء.
في بدايات مجالس أمة كانت غالبية أعضائه من خيرة أهل الكويت نواخذة 
قياديني، أو جتار أمناء، أو شيوخ قبائل محترمني، أو سادة مخلصني، لوطنهم 
وللمواطنني، ال تغريهم الدنيا بزخرفها، وال يضمرون ألنفسهم نفعا، يستذكر 
صاحبي قصة ذلك العم «يرحمه اهللا» حني طلب منه أصدقاؤه الترشح ليكون 
نائبا ففعل وجنح وأصبح نائبا، ولكن حني شعر بأن هناك تزويرا وغشا، وأن 
االنتخابات شابها أمور غير محمودة، فما كان منه إال أن لزم بيته ولم يذهب 
للمجلس، تأسيا باحلديث النبوي عند الفنت، واقتناعا منه بأن حرمة املجلس 
تدنست، فتم حل املجلس، وإعادة االنتخابات، هؤالء هم رجال الكويت، حني 
نقرأ ونسمع مواقفهم وحوارهم، ورقابتهم وتشريعهم، نقرأ درسا ونسمع 
محاضــرة في الدميوقراطية، كانت أمنيتنا «الســخيفة» أن يكون نوابنا من 
حملة الشهادات العليا، وكأن هذا ما ينقصهم! أو يزيد املجلس قدرا.. ويدور 
الزمــن ويزدحم املجلس بحملة تلك الشــهادات من نواب، ولكن فقدنا فيهم 
صفات األوائل من حكمة وعفة لســان، وطهارة جيب، وأمانة باملســؤولية، 
وإخالص للوطن، وصدق بالسرائر، أصبح مجلسنا مغارة «علي بابا» ندخل 
بأيدينا الهزيل، ويخرج سمينا متخما باألنعم واملزايا.. نستاهل، هذا ما جنيناه 
على انفســنا بانتخابهم، فتمنينا عودة الســابقني، أولئك هم الصادقون، ثم 
يدور الزمن، وتتبدل األجيال، فيحتار الناخب في االختيار، أصبحت عالمات 
وصفات املرشحني الظاهرة ال تدل على سرائرهم، أصبحت الدنيا أكبر همهم، 
ومصاحلهم الشــخصية أسمى أهدافهم، ال ينفعون الوطن، وال املواطن، وال 
يعينون احلكومة، همهم الكســب من خالل بضاعتهم (موافق، وغير موافق، 

وممتنع) أو االستجوابات.
انفعل صاحبي في حواره معي، وكأنه يلوم نفســه على مشــاركته بكل 
االنتخابات املاضية، وأنه كان شــريكا بالفساد الدميوقراطي دون أن يعلم، 
سألته: ماذا نفعل في االنتخابات القادمة؟ نشارك أم ال؟ وما املعايير واملوازيني 
التي تقترح أن نطبقها على املرشحني حتى نختار واحدا منهم؟ ضحك صاحبي 
وقال: لو أعطيك ألف معيار وميزان فلن تنجح في تطبيقه، فاهللا وحده يعلم 
ما في الصدور.. ولكن جرب هذا االختبار بهذا املعيار وامليزان، قلت: ما هو؟ 
أنقذني به أرجوك! رد بابتســامة قائال: إنــه «الدينار» ذلك الزلزال الذي يهز 
األرض ويهد اجلبال والعقار، هل يستطيع مرشحك الذي ستختاره أن يقاوم 
دنانيــر احلكومة وزلزالها، أو عروض أحد مراكز الزالزل، هذه الزالزل تزيغ 
األبصار، وتســيل اللعاب، وتذيب املبادئ، لكن تلك الزالزل ال تهز من يخاف 
ربه بالسر والعلن وال تقدر عليه، إنه يخاف من عذاب القبر، ومن حساب يوم 
القيامة، وأضعف اإلميان يخاف على سمعته، ومن وراءه ذرية وعائلة وقبيلة 
وطائفة، التاريخ ال يرحم، واألثر ال ميحى، وبرنامج جوجل ال ينسى، نسأل 
اهللا أن يشرح صدورنا، ويبصرنا ويرشدنا ملا فيه مصلحة الوطن واملواطنني، 

اللهم احفظ وطني من الزالزل والفنت ما ظهر منها وما بطن.

يتجدد النقــاش مع قرب 
البرملانية بني من  االنتخابات 
يدعو للمشاركة فيها ومن يدعو 
ملقاطعتها ويشكك بجدواها، 
رغم أننــي متفهم موقف من 
يقاطع مرسوم الصوت الواحد، 
لكــن بعد أن قالــت احملكمة 
الدستورية كلمتها وحصنت 
الصــوت الواحــد، أصبحت 
إن  املقاطعة بال جــدوى، بل 
املشاركة في االنتخابات واجبة 
الراهن. ولكن  الوضع  لتغيير 
يســتمر البعض في موقفهم 
املبدأ  ويخلط بني مفهومــي 
واملوقف. فتجد الكثير يدافع 
مستميتا عن املوقف وكأنه مبدأ 
ال ميكن التخلي عنه. فالبد أن 
يعي الناخب أن املبدأ ثابت ال 
يتغير وأن املوقف مرن قابل 
للتغير بحســب ما تقتضيه 

مجريات الظروف الراهنة.
ففي مجلس األمة السابق، 
املنتخب فــي ٢٠١٣، أصبحت 
هناك ممارســات مجحفة إثر 
املقاطعة منها قانون اجلرائم 
االلكترونية الذي كمم األفواه، 
وسجن املغردين، وإقرار قانون 
البصمــة الوراثية، وشــطب 
االستجوابات، وتهميش الدور 
الرقابي ملجلس األمة كما طغت 
على املشهد األغلبية احلكومية. 
واستمرت نتائج املقاطعة إلى 
مجلس األمة احلالي ومت الكشف 
عــن قضايا فســاد في عهد 
مجلس األمة السابق من قضية 
بند الضيافة، وصندوق اجليش، 
اليوروفايتر  وقضية طائرات 
وصــوال إلى قضيــة النائب 
البنغالي، وازدادت مشــاكلنا 
سوءا في ملفات متعددة منها 
السكانية، والوثيقة  التركيبة 
لها  التــي تروج  االقتصادية 
الدمار  احلكومة، وهي وثيقة 
االقتصادي، حتى وصل األمر 
إلى التجسس والتنصت على 
شخصيات وطنية واحلسابات 
الشخصية للفاعلني في املجال 
العام، هــذه مخالفة صريحة 
للمادة ٣٩ من الدستور، حيث 
تنــص بأن «حرية املراســلة 
البريديــة والبرقية والهاتفية 
مصونة، وســريتها مكفولة، 
فال يجوز مراقبة الرسائل، أو 
إفشاء سريتها إال في األحوال 
املبينة في القانون وباإلجراءات 

املنصوص عليها فيه».
عزوفنا عــن االنتخابات 
يعطل من التحول الدميوقراطي 
للمجتمع وهذا ما ســعت إليه 
السلطة من بداية عهد الدستور 
مبمارسات متمثلة في تزوير 
انتخابات فــي ١٩٦٧، وتعليق 
الدســتور في ١٩٧٦، وتعليقه 
مجددا فــي ١٩٨٦، واالنقالب 
على الدستور بإنشاء ما يسمى 
الوطني وهو مجلس  املجلس 

صوري ومخالف للدستور.
فمــاذا ينتظر هذا الناخب 
املقاطع أن يحدث للكويت حتى 
يقتنع بأن مقاطعته ساهمت في 
تسليم الكويت إلى حفنة غير 
كفوءة وغير مؤهلة عاثت في 

األرض فسادا؟!
املشاركة اليوم هي وسيلة 
لردع هذا الفساد من التجاوزات 
والتعديــات واالنتهاكات على 
املال العام وأصبحت املقاطعة 
عبئا يفوق نفعها، لذلك عليك 
الناخب أن حتســن  عزيزي 
االختيــار مبن يخاف اهللا في 
هذا الوطن اجلميل وأن تعود 
الكويت أفضل من سابق عهدها.

< < <
تنشــر حملة «سجلني» 
مجموعة من املقاالت لتشجيع 
الشباب والشابات على املشاركة 
اإليجابية في االنتخابات املقبلة.
«ســجلني» حملة وطنية 
أكبر عدد  إلى تسجيل  تهدف 
من النساء غير املسجالت في 

القيود االنتخابية.

ملن يهمه األمر

دليل احملتار.. 
أي مرشح 

تختار؟
s.sbe@hotmail.com سالم إبراهيم السبيعي


