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ناقش البرملان املصري في آخر يوم أحد من شهر 
فبراير املاضي 11 اس���تجوابا دفع���ة واحدة، أحد تلك 
االس���تجوابات كان موجها لرئيس احلكومة املصرية 
د. أحم���د نظيف، إلى اآلن واخلب���ر طبيعي جدا، أما 
غير الطبيعي فهو أنه مت اإلعالن عن موعد مناقش���ة 
االستجوابات وبعض محاورها في الصحف كخبر عادي 
دون زوبعة إعالمية منددة أو مؤيدة لالس���تجوابات، 
ودون هتاف���ات متجيد أو حتقير لألش���خاص طرفي 
االستجواب، ولم نستمع أو نقرأ تلك اجلمل الشهيرة 
بأن تلك االس���تجوابات تعطل التنمية وتعرقل منو 
االقتصاد وأنها اس���تجوابات كيدية، ولم يتحفنا أحد 
أعضاء مجلس الشعب املصري بأنه يجب أال نسيس 
العمل السياسي ولم يتس���اءل أي عضو في البرملان 
أو صحافي أو حتى رجل ش���ارع كما أحتفتنا إحدى 
العضوات احملترمات بتساؤلها إلى متى ونحن نطنطن 

على املال العام؟
فإن دلت سالسة تقدمي وإعالن ومناقشة االستجوابات 
في البرملان املصري على شيء فإمنا تدل على أن هناك 
ثقافة دميوقراطية نفتقدها في الكويت، فعندنا ال مير 
خبر إعالن عن اس���تجواب إال ويصاحبه تشكيك في 
النوايا وتبادل اتهامات بني األطراف املؤيدة واملناهضة، 
في مصر يعتبر االستجواب حقا وصالحية يستخدمها 
النائب متى شاء ويقابل استخدام هذا احلق الدستوري 
س���عة صدر من الوزير و»فداويته« إلى املوعد املقرر 
لصعوده املنصة لتفنيد محاور االس���تجواب، ونحن 
هنا ال ندعي أبدا أن نوابهم مالئكة ونوابنا ش���ياطني، 
أو عندنا فدواية وهم ما عندهم لكن كل متابع للشأن 
الداخلي )اهلل يزيد النعمة( يعرف ما صاحب اإلعالن 

عن استجواب وزير اإلعالم من اتهامات.
إلى متى نكون سذجا ونصدق أن االستجواب من 
شأنه تعطيل عجلة التنمية مع أننا نعرف أن تنميتنا 
أقصاها دربوية ويخب عليها. إلى متى نغض النظر 
عن وزير ال يصلح إلدارة بقالة كما قال عن نفسه أحد 
الوزراء أثناء استجوابه بحجة أن البلد راح يوقف؟!

إلى متى حكومتنا تشل أقدامها وتبتر أذرعها عند 
قيام أي نائب بالتلويح باستخدام حقه الدستوري؟ 
باهلل عليكم هذي سالفة حكومة توقف وتتحرول إذا 
طلب نائب أن يستجوب وزيرا، هذا باإلضافة للنواب 
والكتاب الذين يتناسون رسائلهم اخلالدة ويحطون 
دوبهم دوب مقدم االس���تجواب، إذا كانت احلكومة ال 
تستطيع تدبر أمور االستجوابات بطريقة »داٍر درى 
وداٍر ما دري«، نعول على نوابنا سن قانون يريحنا 
من وجع الراس املصاحب لكل اس���تجواب مفاده عدم 
أحقية التعليق على االستجواب إال من أطرافه – مقدم 
االستجواب والوزير املستجوب � وتفاديا للوقوع بفخ 
قمع احلريات ال يحق تعلي���ق طرف ثالث عليه قبل 
مناقشة االستجواب املزمع وسماع الطرفني، ما سبق 
كان اقتراحا اجتهاديا قابال للتعديل والتكييف حتى 
يرقى ملرتبة القانون، ألن الوضع أصبح ال يطاق، ها 
نحن اليوم بصدد استجواب وزير يدلل على نظافته 
بعدم وجود جيب على صدر دشداش���ته.. اترك لكم 
التعليق، ومازال هناك من يناهض ذلك االس���تجواب 
وأقاموا الدنيا ولم يجلس���وها، عيل لو س���وينا مثل 
اخوانا املصريني وقمن���ا بتوجيه واحد للرئيس و10 

للوزراء، شنو راح يصير؟!
Binsabt.kw@gmail.com

 جلس���ة اليوم أس���ماها الوزير أحمد العبداهلل
ب� »جلسة احلسم«، وهو وإن كان يتنبأ بهذا املسمى 
متوقع���ا أن يقوم بعرض قوي لل���رد على محاور 
االس���تجواب، إال أن هذه اجللسة تاريخيا تستحق 
أن تكون وبحق »جلس���ة احلس���م«، ألنها ستكون 
مفصال سياسيا خطيرا في التاريخ البرملاني للبلد، 
وستؤدي نتيجتها أيا كانت إلى طريقني ال ثالث لهما، 
إما ينهض بعدها املجلس من تبعيات بعض نوابه 
لألجنحة السياسية في احلكومة، وينطلق ليثبت 
ان هذه األداة الدس���تورية مستحقة وحية وفاعلة 
حملاسبة أي وزير، وإما تنجح احلكومة وهو املتوقع 
في أن تفرغها من محتواها، خاصة وأن طريقتها في 
التعاطي مع هذا االستجواب أسست ُسّنة سياسية 
غير حميدة في مواجهة خصومها، بطريقة التعاطي 
غير املباشر لالستجواب وذلك عن طريق مهاجمة 
»شخص« املستجوب وهو ما فعلته خالل األيام التي 
سبقت االستجواب، وحتى وإن أنكرت احلكومة ذلك 
إال أن ما حص���ل يؤكد أن احلكومة من اآلن والحقا 
ستستهدف »شخوص« املستجوبني ولن تستهدف 

أبدا الرد على احملاور.
بالعربي سيكون أسلوب احلكومة كالتالي: »إن 
اس���تجوب نائب أي وزير فسنقوم بنكش ماضيه 
ونفّعل القوانني التي تتناسب مع ماضيه لنضربه 
بها أو نلوح له بها لنكسر استجوابه« أعزائي النواب 
احلكومة تقول لكم بلغة عربية أكثر فصاحة: »من 

كان منكم بال خطيئة فليرجمنا... باستجواب«.
Waha2waha@hotmail.com

ثمن االستجواب

طالل الهيفي

السموحة

اس����تعد وزير اإلعالم الشيخ أحمد 
الدقباس����ي  العب����داهلل والنائب علي 
لالستجواب املرتقب اليوم الثالثاء، وأعد 
العدة لهذا العرس الدميوقراطي متهيدا 
لهذه املواجهة السياس����ية، والقراءات 
اليومية واملصادر املتعددة تشير إلى 
أن هذا االستجواب فقد أهميته بسبب 
س����يطرة احلكومة مسبقا على أدوات 
اللعبة منذ البداية وال تعدو جلس����ة 
املناقش����ة عن دراما لها بداية ووسط 
ونهاية، بعد أن اس����تطاعت احلكومة 
تقويض املعارضة في خانة اليك وتأمني 
العدد الالزم لعبور وزيرها، حيث أكدت 
املصادر احلكومية أن اجللسة ستشهد 
العديد من اصوات االمتناع حتى ترفع 
احلرج عن بعض النواب، وباختصار 
االستجواب بات ش����به ميت سياسيا 
والكفة ترجح موقف احلكومة في هذه 
املناظرة، ولكن السؤال الذي نستورده 
من لسان وزير اإلعالم عندما استقال من 
وزارة الصحة قال يومها في ثورة غضب 
في مقابلة تلفزيونية إن لالستجواب 
ثمنا، وبع����د أن رأين����ا الثقة احلالية 
للحكومة نتس����اءل ما هو الثمن الذي 
قدم في هذا االستجواب املستحق لكي 
مينح وزير اإلعالم هذه األغلبية؟ وهل 
يعني أن املرحلة القادمة هي عهد جديد 
أم سياسة تطويق للمنهج الدميوقراطي 
الذي بدأ ينحرف عن شكله األساسي من 
خالل هذه احملاوالت العقيمة التي تعرقل 
مسيرة العمل السياسي، فاحلقيقة ال 
حتتاج إلى برهان بعد أن أخفق الوزير 
بكل املقاييس في إدارة وزارته سواء 
في متابعة القانون املرئي واملسموع أو 
حتى إدارة اإلعالم احمللي الذي أصبح بال 
هوية، عالوة على إهمال الوزير لشؤون 
الوزارة فهو لم يدخل أس����وار وزارته 
إال مرات قليلة، وال نس����تغرب عندما 
يفاجأ الوزير أثناء االستجواب ببعض 
املعلومات التي تبني التجاوزات التي 
متت أثناء توليه إدارة الوزارة فهذا أمر 

وارد ومنطقي في ظل غيابه عنها.
وقبل طي هذا املوضوع أقتطف جزءا 
م����ن حوار دار بني أح����د النواب وأحد 
القياديني في وزارة اإلعالم، حيث يتحدث 
النائب بحدة مع القيادي بس����بب عدم 
تلبية مطلبه بسبب تأخر تنفيذ عمل 
موظف في الوزارة، ويؤكد النائب أنه 
إذا لم يتم تخليص هذه املعاملة فإنه 
سيضطر للوقوف ضد وزير اإلعالم، 

انتهى احلوار لينتهي احلديث.
t-alhaifi@hotmail.com

»هلل دّرك من شعب محب لوطنه 
ووحدته يندر مثيله ويقل شبيهه« 
هذا ما نطقت به عندما رأيت وسمعت 
ردود األفعال على ما سبق من مقال 
لنا بعنوان »ما جدوى االستجواب إن 
لم يكن في حينه؟« والذي انتهينا به 
إلى أن تأخر تقدمي االستجواب بغير 
مبرر رغم ما حدث من حراك شعبي 

واستهجان إعالمي إزاء املسيء للوحدة الوطنية، هذا التأخر 
س����يؤثر سلبا على طلب طرح الثقة بعد إغالق قناة »اجلور« 
وبعد إحالة اجلاهل املسيء للنيابة العامة ملا لذلك من أثر في 
تبدل القناعات وقلة املؤيدين، وقلنا مما س����يؤثر أيضا على 
طلب طرح الثقة استمرار وجود األخطاء أو بقاء آثارها على 
األقل من عدمه وأن يسبق ذلك أسئلة أو تنبيه للقيام بواجب 

عمله إال أنه لم يستجب على النحو الالزم.
ردود األفعال على ذلك اتخذت شكلني، األول: التعقيب على 
ما ذكرنا بني قائل بأن االستجواب مستحق وإن تأخر تقدميه 
فالتهاون مستمر والتراخي في تطبيق القوانني موجود، وآخر 
يرى أن اختالف الكتل واجلماعات السياسية فيما بينها فيمن 
يقدم االستجواب هو مبرر التأخير، ومن لندن من أحد طلبة 
الكويت الشغوفني بحبها واملتابع للشأن احمللي بنهم كان هناك 
عتاب من نوع آخر عرض فيه حجته مبسؤولية الوزير ولزوم 
محاسبته، ننقله كما ورد مع التصرف مبا يلزم قانونا، فقال 
»أوال: م����ا فعله الوزير لم يك����ن تطبيقا للقانون بل ردة فعل 
على التفاعل الشعبي احلاصل في حينه، ثانيا: الوزير تخاذل 
في مواد ولم يطبق بعض مواد قانون املرئي واملسموع منها 
املادة اخلاصة بإيفاد مراقب مال����ي للجهات اإلعالمية ملعرفة 
مص����ادر التمويل، ثالثا: وزارة اإلع����الم زودت قناة »اجلور« 
ببعض األرشيف التاريخي واإلعالمي رغم أنها غير مرخصة، 
رابعا: ما سبب تكرار تخاذل الوزير مع قناة أخرى أعادت بث 
البرنامج املسيء الذي عرض على القناة السابقة ودأبت على بث 
سموم الفرقة والفتنة وختم تعقيبه بالقول »أليس من العدل 
أن كل مخطئ يجب أن يحاس����ب؟ وهذا ما سيكون مع الوزير 

بهذا االستجواب املستحق الذي فيه 
كثير من األمور تؤيده«.

هذا الشكل األول لردود الفعل، أما 
الثاني فهو ما أكد صحة ما ذكرناه فقد 
قام النائب الفاضل د.فيصل املسلم 
يوم االثنني املاضي 2010/3/7 بتقدمي 
طلب لرئيس مجلس األمة بإدراج 
أسئلته التي سبق أن وجهها لوزير 
اإلعالم بش����أن محور ضرب الوحدة الوطنية ولم يرد عليها 
ضمن محاور االستجواب، ولعل ذلك صدى ملا أثرناه في مقالنا 
السابق أو استدراك لنقص او تقوية لالستجواب وزيادة حجة 
فيه وهو ما ينبئ مبناقشة قوية قد تنتهي بطلب طرح الثقة 
بالوزير، ولكن مصير ونتائج التصويت عليه في علم الغيب 
أمام تبدل القناعات وتفاوت وجهات النظر أو ما سيستجد من 

مفاجآت لم حتسب لها احلكومة حسابا.
وعليه فنحن نتمنى من حكومتنا العزيزة واستنادا لصفة 
الرشد املقرونة باسمها دائما أن تراعي الرغبة الشعبية وتسعى 
للحيلولة دون التصادم مع املجلس أو التجريح من أي طرف 
وتب����ادر بإقالة وزي����ر اإلعالم والنفط م����ن الوزارتني ال فقط 
تدويره، فالرجل مع احترامنا لش����خصه أظهر الواقع السابق 
عندم����ا كان وزيرا للمواصالت أن����ه يفوض من حتته في كل 
ش����يء وهو أمر غير محمود، ثم عندم����ا كان وزيرا للصحة 
أظهر اس����تجواب الزميل احملامي أحمد الشحومي عندما كان 
عضوا مبجلس األمة إهماال جسيما حصل من الوزير وضياع 
كثير من أموال العالج باخلارج على املستمرضني وأنه أساء 
وإن قصد اإلحسان وميز بني فئات الشعب وإن قصد التقدير، 
والواقع احلالي إمنا هو غرس للماضي ويصدح بأن الرجل ال 
يصلح وزيرا، ونقترح بعد إقالته اال يعاد توزيره مس����تقبال 
وإن كان مصرا على ممارسة السياسة فلتعهد له أمانة متثيل 
الكوي����ت خارجيا فال ضير أن يكون س����فيرا للكويت بإحدى 
دول الش����رق األدنى أو غيرها لعل في ذلك اكتش����افا ملواهب 

وإمكانيات مدفونة لم تستثمر. 
Salman.f@msn.com

سبق ان حتدثت عن تعليق »أوبرا 
ونفري« عن الشعب الكويتي في كل 
ما يخص حياته ومعتقداته وأفكاره. 
انتقدت اإلعالمية القديرة تصرفات أهل 
الكويت وعلقت مبا يشبه السخرية 
على أمور هي موج���ودة في جميع 
دول العالم الغنية منها واملتوسطة، 
لكنها ركزت مبا يشبه االستهزاء على 

ما هو موجود في هذا الوطن العزيز. تعليقي على مجمل كالمها 
دفاعا عن أرض طيبة وش���عب أكثر طيبة أن ما ورد في كالمها 

فيه نوع من الظلم لهذا الشعب مذكرا إياها مبا يلي:
� الشعب الكويتي منذ سنوات قالئل كان من أفقر دول العالم 
ف���كان الزوج ميوت في صراعه مع البحر واالبن يحتضر جوعا 
ومرض���ا ولم ميد لنا أي كائن كان م���ن الدول الغنية بطعام أو 
شراب أو دواء إال القلة املعروفة مبراعاة حقوق اإلنسان والتي 

تعمل وفق العمل التطوعي.
� إن البيوت في الكويت القدمية كانت تبنى بس���واعد أبنائها 
دون وجود أبناء اجلالية املصرية التي قالت العزيزة أوبرا انهم 

من يقومون ببناء بيوتنا.
في املاضي واملتعارف كان موجودا ما يسمى بالعبيد أولئك 
الذي���ن يخدمون داخل البيوت وه���ذا النظام كان معموال به في 
غالبية الدول الغنية منها والفقيرة وكان منتش���را في الكويت 

كما كان منتشرا في أميركا وليومنا هذا.
� نظ���ام اخلدم يتعامل ب���ه أفراد املجتمع���ات كلها حتى في 
املجتمعات الفقيرة وليس مقصورا على الكويت فقط ومنتشر 
في الوالي���ات املتحدة ولكن لكل بلد نظمه املختلفة فال عيب أن 
تعمل في خدمتنا بعض اجلاليات وال عيب ان اعتمدنا في أكلنا 
عليهم ألن ه���ذا األمر ليس من األمور الت���ي تتفرد بها الكويت 

دون غيرها.

القديرة ذكرت وجود  � اإلعالمية 
اجلالية الهندية والتي تعمل كسائقني 
ألبنائنا والظاهر أن األخت العزيزة ال 
تدري أن وجود السائق شيء أساسي 
فقدميا كان يعتمد عليه لعدم قيادة 
املرأة للسيارة وحاليا مع التزام املرأة 
بعمل ووظيفة، ناس���ية أن السائق 
يعتمد علي���ه في غالبية دول العالم 
وليست الكويت وحدها وان اجلالية الهندية من أفضل اجلاليات 
في العالم ومنهم الطبيب واملهندس وليس فقط في قيادة السيارات 
وأن املرأة الكويتية من أوائل نساء العرب التي قامت بالقيادة.

� األخت تعيب علينا كش���عب االبتعاد ع���ن الوظائف الدنيا 
وهذا ليس بعيب فنحن وهلل احلمد دولة غنية وعدد الش���عب 
قليل ومنلك حكومة رائعة حتترم مواطنيها ولدينا من الشهادات 
العليا الكثير ومن الكفاءات األكثر ونعمل في مجاالت عدة تخدم 
هذا الوطن املعط���اء ونظرة لدول أخرى مثل »أملانيا« مثال فهي 
تس���تعني باجلاليات األخرى كالتركية واملغربية للعمل في مثل 
هذه الوظائف وهناك العديد من الدول التي يترفع مواطنوها عن 
العمل في تلك األعمال واالعتماد على جاليات أجنبية فال أعتقد 

أن في األمر ما يقلل من شأنها أو شأن شعبها.
� وجود جالي���ات مختلفة في الكويت دليل على وجود رزق 
لهم ودليل على ش���عورهم بالراحة واحلرية في التنقل والعمل 
والديانة ف���ال أعتقد أن أي جالية ال جتد راحتها في أرض تبقى 
فيها أو تستمر رغم التغرب ولوال مراعاة حقوق اإلنسان من مبدأ 
اإلسالم أوال ملا وجدت أي جالية رغبة في البقاء وكما للكويتيني 
جتاوزات وسلبيات فالبد أن تكون لهم ايجابيات ومميزات واإلعالم 
النزي���ه هو الذي يركز على كال اجلانبني، واإلعالمي الناجح هو 

الذي يلقي الضوء على االثنني معا وإال كانت له مآرب أخرى.
Kalematent@gmail.com

المحامي سلمان البرازي

عتاب األحباب وما جّد 
في االستجواب

األوج بالحق

عبداهلل بن سبت

واحد للرئيس
و10 للوزراء

أطروحة

ذعار الرشيدي

خطيئة االستجواب
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هيا الفهد

أوبرا.. شكرًا
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