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توالت التحليالت والتكهنات حول أسباب انعقاد 
االجتماع الثالثي الذي انعقد منذ أيام في العاصمة 
الس���ورية دمش���ق، والذي ضم الرئيس اإليراني 
أحمدي جناد والرئيس السوري بشار األسد وأمني 
عام حزب اهلل اللبناني الس���يد حسن نصراهلل. 
فهذا االجتماع ضم ثالثة حلفاء غير مرغوب فيهم 
من قبل اس���رائيل والوالي���ات املتحدة األميركية 
كما صرح املس���ؤولون هناك أكث���ر من مرة. كما 
أن االجتماع أتى بع���د أن وصلت املفاوضات بني 
الغرب وإيران على امللف النووي إلى طريق شبه 
مسدود، وبدأ تداول تشديد العقوبات على طهران 
والتدخل العسكري بشكل مكثف. فما الذي يجري؟ 
وما الذي دفع القي���ادات الثالثة إلى االجتماع في 
هذا التوقيت؟ هل هو إحساس بأن طبول احلرب 
مت قرعها من جانب الواليات املتحدة واسرائيل؟ 
أم هو خطوة استباقية واستعراض للقوة؟ أم هو 

وسيلة ضغط على الواليات املتحدة؟
أس���ئلة كثيرة باتت تدور ف���ي أذهان احملللني 
واملراقبني املهتمني بشؤون املنطقة، فزيارة الرئيس 
اإليراني أتت بعد فترة وجيزة على دعوة وزيرة 
خارجية الواليات املتحدة هيالري كلينتون لسورية 
بأن تبتعد عن إيران وأن تدع حتالفها معها. فعلى 
ما يبدو أن هذا الطلب لم يعجب دمش���ق، فردت 
بتصريحات مفادها أن دمش���ق ل���ن تتنازل عن 
حتالفها م���ع طهران، وأنها تقيم عالقاتها الدولية 
بناء على مصالح شعبها فقط. لذا جاء الرد السوري 
عمليا عبر هذا االجتماع، خصوصا بعد أن أثبتت 
واش���نطن – حسبما ترى دمشق- أنها غير جادة 
في تعزيز عالقاتها معها وتوطيدها بشكل يخدم 
مصالح اجلميع وبحياد. الشيء املهم أيضا في هذا 
االجتماع، هو حضور األمني العام حلزب اهلل والذي 
لم يظهر على امل���أ خارج بيروت منذ 2006. هذا 
الظهور أتى بعد أن أعلن السيد نصراهلل، أن حزبه 
سيرد العدوان مبثله إن ضربت موانئ ومطارات 
ومصانع لبنان. فهذا التهديد يبدو أنه جاء ليقطع 
الرغبة اإلسرائيلية في التفكير بالعدوان من جديد 
على لبنان، كما أن الس���يد حسن يعرف جيدا أن 
اسرائيل تأخذ كالمه ووعيده على محمل اجلد. كما 
أن زيارة جناد لدمشق ولقاءه مبسؤولي حزب اهلل 
وفصائل فلس���طينية، جاء ليبني إلسرائيل أن أي 
تفكير جدي في ضرب طهران أو املنشآت النووية، 
يجب أن تتم دراسته وفقا للمعطيات التي تريدها 
طهران. فهذه اللقاءات هي رسالة إلسرائيل بوجود 
حلفاء قريبني جدا من مفاعل دميونة ومن املنشآت 
العسكرية إلسرائيل، ميكنهم خلط أوراق احلرب 

إن أرادت طهران.
زي���ارات هنا وهن���اك، ولق���اءات واجتماعات 
وتصريحات متعددة، فهل هي طبول احلرب؟ أم 
هي وسائل ضغط ومحاوالت لتغيير مسار األحداث 
إلى اجتاهات أخرى؟ سيناريوهات عديدة وحتليالت 
متنوعة، فهناك من يذهب إلى فكرة أن جرس احلرب 
قد مت دقه فعال، وهناك من يذهب إلى أنه ال حرب 
ستقع، وال أحد يستطيع اجلزم أبدا مبا سيجري. 
ولكن الشيء األكيد هو أن احلرب إن وقعت ال سمح 
اهلل، فإن أحداثها لن تقتصر على أماكن جغرافية 
محدودة وإمنا رقعتها س���تكون واسعة، لذا فإن 
مسألة الدفع بعدم وقوع مثل هذه احلرب الكارثية 

أصبحت لزاما على ساسة املنطقة وأهلها.
abz973@hotmail.com

يطفو على الساحة ما يثار 
عن االستجواب الذي قدم الى 
وزير اإلعالم حملاس����بته على 
ما يق����ال عن ضعفه وتعطيله 
تطبيق القوانني املوكل له أمانة 
تنفيذه����ا ومنها قانون املرئي 
واملسموع، وما اصطلح عليه 
قضية ضرب الوحدة الوطنية 

بعد مضي ما يربو على الشهرين من حدوثها وبعد تدارك 
اخلط����أ وتفعيل القوانني اإلعالمي����ة واجلزائية في وجه 
اجلاهل املسيء، فهل لالستجواب أركان ووقت ال جدوى 

منه بعدها؟
إذا كان االستجواب ما هو إال مساءلة مغلظة عن أخطأ 
كبيرة وجتاوزات في وزارة الوزير املستجوب خالل مدة 
توليه لها دون معاجلة جادة وتصحيح سريع منه، فإن 
لالستجواب أركانا إن توافرت وتعاضدت حق طرح الثقة 
بالوزي����ر وإذا تخلف أي منه����ا أثر ذلك ضعفا ووهنا في 
االستجواب ومقدمه منها وجود تلك األخطاء والتجاوزات 
دون ان يتعام����ل معها الوزير عل����ى النحو املوجب وفق 
القانون، وأن يس����بق ذلك أسئلة أو تنبيه للقيام بواجب 
عمله إال أنه لم يستجب إذا كانت مستمرة، ومنها أن تكون 
التجاوزات مستمرة واألخطاء باقية أو آثارها على األقل 
دون معاجلة أو تفاعل سريع لتصحيحها مبعنى أن يتزامن 

االستجواب مع اخلطأ أو استمرار أثره على األقل.
بإنزال ما سبق على االستجواب املهدد به وزير اإلعالم � 
وإن كنا نقدر جهد املتبنني له � إال أننا جند أن وقته قد مضى 
فذهب مقتضاه وانطفأت ناره بعد إغالق قناة »اجلور« وبعد 

مقاضاة صاحبها اجلاهل وتفعيل 
مواد اجلزاء الكويتي التي تنص 
ضم����ن جرائم أمن الدولة على 
معاقب����ة من يق����وم بتقويض 
النظام االجتماعي للدولة وإهانة 
بعض فئات املجتمع وتطبيق 
نصوص قانون املرئي واملسموع 
الذي حظر ونص على معاقبة 
االفتئات واحلط من والء ومكانة فئة من فئات املجتمع، 
هذه اإلجراءات السديدة وإن كانت الحقة للوقائع املجرمة 
وثمار تفاعل الش����عب املطالب بصون الوحدة ومحاسبة 
املخطئ مرورا ببيان وجهاء القبائل املندد باملساس بوالء 
أبنائهم وختاما بكلمة صاحب السمو األمير الذي انتقد أي 
طعن بالوحدة الوطنية ومنبها األعضاء لتفعيل أدواتهم 
الدستورية وقت األخطاء دون إثارة الشعب، وأمام ذلك 
كله يحق السؤال ما جدوى االستجواب إن لم يكن بحينه؟ 
وما مبرر التأخر به إذا كان مستحقا سوى تبدل القناعات 
وضعف املؤيدين وهو أمر غير مغتفر من األعضاء املعهود 

لهم أمانة الرقابة والتشريع.
نقول: ما سبق ليس دفاعا عن وزير اإلعالم بل صدح 
باحلق ويأتي متاشيا مع كلمة صاحب السمو األمير وإظهارا 
وبيانا ان توقيت االس����تجواب مقت����رن بوجود األخطاء 
والتجاوزات أو اس����تمرار آثارها على األقل وإال ستكون 
نتيجته سيئة وعكسية على مقدمه، ويصدق عليه املثل 
»ما ينفع البر وقت الغارة« الذي يضرب في عدم جدوى 

العمل بعد فوات حينه ووقته. 
 Salman.f@msn.com 

ال أجد أي مبرر الرتفاع عدد احلاالت املصابة من 
األطفال بسبب استخدام »الرغوة« خالل االحتفاالت 
الوطنية، كما ال أجد أي مبرر لوفاة اثنني من أبنائنا 
العاملني ف���ي وزارة الداخلية خالل قيامهما بأداء 
واجبهما في تنظيم الشوارع بسبب استهتار ورعونة 

بعض الشباب.
الشك في ان أعيادنا الوطنية تستحق ان نفرح بها 
وان نقيم لها االحتفاالت فهي أيام ستبقى محفورة 
في ذاكرة األمة ملا حتمله م���ن ذكريات التضحية 
والعطاء والفخر والعزة لهذا الوطن الغالي، لكن 
ان تتحول احتفاالتنا الى مآس وأحزان تعيش���ها 
أسر كثيرة بسبب االحتفال اخلاطئ بهذه املناسبات 
فهذا أمر مرفوض، ويتحمل مس���ؤوليته اجلميع، 
فأين دور وزارة التجارة من دخول املفرقعات التي 
تفزع مس���تخدمي الطرقات؟ وأين هي من دخول 
منتج���ات الرغوة التي قد تتس���بب في احلوادث 
عندما يستخدمها املستهترون للرش على السيارات 
ومرت���ادي الطرق؟! أين دور وس���ائل اإلعالم من 
التوعية احلقيقية ب���أن االحتفال يجب ان يكون 
باألسلوب الالئق والدرجة املناسبة؟ أين دور وزارة 
الداخلية من توقيف املستهترين وعدم التهاون مع 

كل سلوك يهدد حياة اآلخرين؟!
ان االحتفال احلقيقي بأعياد الوطن يجب ان يكون 
بأسلوب يدعو للمزيد من العمل واملزيد من العطاء 
واإلجناز لنت���رك لأجيال القادمة ما يفخرون به، 
وال يجب علينا ان نتوقف فقط للفخر والفرح مبا 
صنعه أجدادنا وآباؤنا، لكن علينا أيضا ان نحث 
أبناءنا على تهيئة أنفس���هم لتحقيق املزيد وعلى 
أولياء األم���ور ان يكونوا أكثر وعيا وفهما عندما 
يسمحون ألبنائهم بشراء لعب قد تكون سببا في 

حزنهم بدال من اسعادهم.
وأخيرا أهنئ الشعب الكويتي والقيادة السياسية 
بهذه األيام وليحف���ظ اهلل الكويت وأهلها من كل 

مكروه.

قبل أيام نش����رت جريدة »الراي« خبرا صغيرا 
جاء فيه مناشدة شاب »بدون« مريض ويعالج منذ 
ثمانية أعوام في مستش����فى الطب النفسي، يناشد 
النائب علي الدقباسي أن يساعده في استخراج جواز 
سفر ليتمكن من أداء العمرة مع والدته »الكويتية«، 
حيث باءت كل محاوالته باس����تخراج جواز س����فر 

بالفشل طوال عامني.
وهو يس����عى ويحاول ويطرق كل باب ليتمكن 
من أداء فريضة العمرة من الكويت، البلد املس����لم 
الذي تنص املادة الثانية من دستوره على أن دين 
الدولة هو االسالم، والش����ريعة االسالمية مصدر 

رئيسي للتشريع!
في اليوم التالي لنشر ذلك اخلبر املؤلم، نشرت 
جريدة »الراي« أيضا خبرا طريفا كشفت فيه نائبة 
املدير العام لش����ؤون الثروة احليوانية في الهيئة 
العامة للزراعة عن عزم الهيئة استخراج جوازات 
سفر للحيوانات االليفة والطيور النادرة. أي صفعة 
هذه على وجه االنس����انية، أي عار هذا على جبني 

»حقوق االنسان«.
قبل أيام أيضا نشر الزميل الكاتب ماضي اخلميس 
مقاال مؤثرا نقل فيه رس����الة شاب »بدون« يسرد 
معاناته م����ع رحلة احلرمان من أبس����ط احلقوق 
االنس����انية، ويصرح فيها بكل ألم انه »يصحو كل 
يوم وهو يتمنى أال يصحو من نومه« حتى ينتهي 

هذا الكابوس املزعج.
اتقوا اهلل فينا يا حكومة، فللمظلوم دعوة ال ترد، 
وليس بني املظلوم وربه حجاب. اتقوا اهلل في هؤالء 
»البشر«، انصفوهم لعل اهلل يرجع البركة لهذا البلد 
الذي أصبحت كل زاوية فيه تئن من الفساد، اتقوا 
اهلل فما يعانيه هؤالء البشر ال حتتمله جبال االرض 
قاطبة، بشر يعانون البؤس والشقاء لدرجة متني 

املوت وتتشدقون باحلديث عن حقوق احليوان!
bodalal@hotmail.com

ما جدوى االستجواب
إن لم يكن في حينه؟!

المحامي سلمان البرازي

األوج بالحق

ليس هكذا تكون 
االحتفاالت

موضي مبارك العمران

رأي

أشياء صغيرة لكنها كبيرة

محمد هالل الخالدي

نظرات

هل قرعت طبول الحرب؟

عدنان فالح الشمري

إشراقة

سذاجة، سخافة، جهالة، تفاهة، ضحالة، زغالة، 
رعونة، استهتار، همجية، صبيانية، ال مسؤولية.. 
كلمات كثيرة في معج����م اللغة العربية تصف من 
كان يظن أو يعتقد أنه تعبير عن الفرحة باألعياد 
الوطنية من قبل بعض املراهقني واملوهمني بالكبت 
الذين كشفوا عن مأساة دفينة تعاني منها فئة كبيرة 
من جيل ما بعد االحت����الل العراقي، فما جرى أمر 
مخجل ومؤسف ال يدل على حسن التربية وإن كان 
من يتحمل تبعات هذه املالمة في هذه الفضيحة قصر 
رؤية اإلدارة احلالية التي تركت إدارة هذه املناسبة 
من دون أي تخطيط مس����بق أو احت����واء للفرحة 
املجنونة وإن كان ذلك ليس بغريب عليها فهذا هو 
طبعها دائما تترك األمور للمصادفات، فالصور التي 
تناقلتها الصحف ووس����ائل اإلعالم املرئية توضح 
بشاعة هذه الفرحة الطائشة من شريحة عبرت عن 
فرحتها بش����كل هستيري لم تتمكن معها ترتيبات 
رجال األمن اجلبارة من السيطرة واحلد منها على 
الرغم من التحضيرات التي قاموا بها مش����كورين، 
وهذه املمارس����ة التي أصبحنا ال نراها إال كل عام 
مع األعياد الوطنية بات����ت ظاهرة البد من تالفيها 
ومعاجلة أسبابها لكونها تشجع على التسيب وعدم 
احترام هذه املناسبة الوطنية بالشكل الذي ينبغي 

أن تكون عليه.
فاحلكومة اس����تطاعت أن تزي����ل التعديات وأن 
تواجه التحديات، فكيف لم تستطع أن متنع جتار 
الفوم م����ن جلب هذه الكمي����ات املبالغ فيها والتي 
أضرت باالقتصاد الوطني من خالل معادلة بسيطة 
تنطلق من جيب املواطن وزيادة احلمل على الطاقة 
االستيعابية لعمل »الداخلية« و»الصحة« مما ترتب 
على ذلك أعباء ال داعي لها سوى انها درت بالفائدة 
على مصلحة جيب تاجر الفوم الذي استغل جتاهل 

احلكومة.
ومن خالل هذه املساحة ال أدعي الوصاية والعلم 
ولكن كم كنت أمتنى على من يخطط أن يعي مثل 
هذه املش����كلة وأن تتم معاجلتها بش����كل مدروس 
واالس����تعاضة ببديل ميتع الناس ولو كان بإعادة 
الع����روض القدمية من جميع ال����وزارات والهيئات 
واملؤسسات في املساهمة واملشاركة من خالل عرض 
ممتد من الصباح وحتى املساء في مسيرة من بحر 
الشويخ وحتى دوار البدع كما كان في املاضي وبال 

ثقافة الفوم.
t-alhaifi@hotmail.com 

كتبت في مقال س���ابق بداية األسبوع أن احلكومة 
ليس أمامها من حل ملواجهة االس���تجواب املوجه إلى 
وزير اإلعالم الشيخ أحمد العبداهلل سوى القيام بتدوير 
محدود ونقل حقيبة اإلعالم م���ن العبداهلل إلى وزير 
آخر على أن تبقى حقيبة النفط مع العبداهلل، واالسم 
املرجح للحصول على حقيبة اإلعالم هو الوزير روضان 
الروضان »محلل احلكومة« الذي يبدو أنه س���يصبح 

أيضا »محلال« لهذا االستجواب.
يأتي التدوي���ر »املتوقع« بعد أكث���ر من 270 يوما 
من عمر حكومة س���مو الشيخ ناصر احملمد السادسة، 
وتكون هذه احلكومة السادسة، ومجرد مرور هذا الوقت 
دون تدوير، قد حققت رقما قياسيا مقارنة باحلكومات 

اخلمس السابقة.
كان ميكن للحكومة عبور هذا االس���تجواب لوال أن 
كتلة العمل الوطني أطلقت رصاصة الرحمة على أمل 
احلكومة األخير، وكذلك قيام أحد األجنحة السياسية 
في احلكومة برفع الغطاء عن الوزير العبداهلل، ما جعل 
احلكومة مكش���وفة، وكل هذا يأتي في ظل تزايد أعداد 
النواب املؤيدين لالس���تجواب يوما بعد يوم منهم من 
دخل القائمة بقناعة ومنهم من دخلها بعد أن »أقنعوه«.  
االستجواب مضمونا وال شك مستحق وال أحد يناقش 
على ذلك، ولكنه ش���كال كش���ف جزءا من الستار عن 
الصراع اخلفي بني األجنحة السياسية التي تعود إلى 
ساحة الصراع بعد هدنة غير معلنة استمرت ألشهر، 
وما شهدناه من رفع الغطاء عن الوزير العبداهلل ما هو 

سوى طرف جبل اجلليد في بحر الصراع بينها.
احلكومة جنحت قبل 3 أشهر وفي يوم واحد مبواجهة 
أربعة اس���تجوابات دفعة واحدة ومتكنت من العبور 
إلى بر األمان السياسي رغم أمواج االستجوابات التي 
تفاوتت بني العالية جدا وبني »ماكو شي«، غير أن هذا 
االستجواب رغم بساطته فقد وجدت نفسها في حسبة 
خاس���رة بل ومضطرة ألن تلجأ للتدوير أو على األقل 
جتعله اخليار األوفر حظا، ذلك أنها ومع انكشاف الغطاء 
عن وزيرها املستجوب لم تعد متلك أغلبية أريحية في 
املجلس وهو األمر الذي لن تغامر فيه احلكومة، وهو 
ما دفعها لطلب التأجيل رغم إعالن العبداهلل رس���ميا 

استعداده ملواجهة االستجواب.
أما إذا قررت احلكومة املغامرة أو باألصح املقامرة 
خوض غمار االستجواب فليس أمامها سوى أن تعيد 
ترتيب أوراقها من الداخل وإعادة الهدنة بني األجنحة 
السياسية بداخلها وهو أمر إن حصل فيعني أن بعضا 
ممن أعلنوا تأييدهم لالستجواب من النواب سيسحبون 
تأييدهم و»يلحسونه« حتت شعار »الراي رايك يا يبه 

والشور شورك يا يبه«.
Waha2waha@hotmail.com

ثقافة الفوم

طالل الهيفي

السموحة

صراع األجنحة يعود
في استجواب العبداهلل

ذعار الرشيدي

الحرف 29


