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دعاة تنقيح الدستور 
جترح���ت حناجرهم 
من كثرة صراخهم في 
الدعوة لهذا األمر، ومن 
أنهم »كسروا  منطلق 
خاطري« ق���ررت أن 
أنضم إليهم في دعوتهم 
الفارق، هم  ولكن مع 

يدعون لتقيي���د احلريات ويدعون حتديدا إلى تغيير 
املادة 100 اخلاصة باالستجواب، ويدعون الى أن يكون 
من حق احلكومة التصويت على استجواب وزرائها، 
أما دعوتي فتتمثل في أن تش���مل املساءلة السياسية 
الوزير إلى وكيل الوزارة ليكون خصما »مدخال« كما 
يقول���ون في احملاكم، فاألول من وجهة نظري موظف 
بدرجة سياس���ية »قابل للطيران في أي حلظة« وجاء 
اما نتيجة محاصصة أو توزيع مناصب أس���رية، أما 
الوكيل فهو موظف عام »قاعد على قلب الوزارة« وهو 
املتصرف بشؤونها حتى إن »جمدوه 100 سنة« يبقى 
هو الرأس احلقيقي والعالم ببواطن األمور وظواهرها 

في وزارته.
أعلم أن األمر الذي أطالب به غير دستوري، ولكن 
أليس األفضل استجواب »القاعد على القلب« بدال من 
استجواب »شخص ميكن أن يطير في أي حلظة«؟! 
برأيي أنه من األفضل أن يتم استجواب وكيل وزارة 
اإلعالم، ال وزيرها الش���يخ أحمد العبداهلل، فاألول 
يجلس على كرسي إدارة الوزارة منذ 10 سنوات، أما 
الثاني فلم يأت إال قبل 280 يوما، وأعتقد أن املنطق 
يقول إن ال� 3650 يوما التي قضاها الوكيل في وزارة 

اإلعالم أكثر من ال� 280 يوما التي قضاها الوزير.
وكيل اإلعالم � أطال اهلل عمر بقائه � هو صاحب 
الفضل في خروج أرشيف وزارة اإلعالم بأوامر شفوية 

منه، ولي���س العبداهلل، وال 
السنعوسي، سيقول الوكيل 
»لم أعط أمرا واحدا خلروج أي 
أغنية من األرشيف«. حسنا، 
ولكنه لم يفتح حتقيقا حول 
هذه التس���ريبات طوال مدة 
حكمه »الوظيفية« املمتدة على 
مساحة 3650 يوما، واسألوا 
القائمني على األرشيف في وزارة اإلعالم، سيخبرونكم 
أن وكيل الوزارة يطلب منهم »هاتفيا« منح أشرطة 

لقناة كذا ومحطة كذا!
اسألوه عن معرض »إكسبو � إسبانيا« عندما سافر 
قياديني ملدة شهرين بزوجاتهم وأطفالهم وأحفادهم 
على حساب املال العام، بدعوى أنهم يريدون مراقبة 
الوضع املالي ملش���اركتنا في إسبانيا، ولالستزادة 
راجعوا الكتب التي أرسلها سفيرنا في اسبانيا حول 

جتاوزات بعض أعضاء الوفود من وزارة اإلعالم!
وفي طريقكم املمتد على مسافة 3650 يوما، اسألوا 
عن األحكام القضائية التي يرفض الوكيل أن ينفذها، 
اسألوا عن الواسطات الهاتفية التي تلغي برنامجا 
وتبدل مذيعة بأخرى ومذيعا بآخر وترفع مكاِفَئة 
وحترم آخرين من مكافآتهم، بل ويتم جتميد بشر 

مبدعني!
اس���ألوا كذلك عن ال� 15 مليون دوالر التي كانت 
مرصودة ومقررة من أجل حجز بث القنوات الفضائية 
الكويتية ملدة 5 سنوات، والتي تقلصت إلى سنتني 
ونصف السنة بذات القيمة، أي أن وزارة اإلعالم دفعت 
15 مليون دوالر حلجز حق البث ملدة 5 سنوات، ثم 
عادت وطالبت بدفع ذات القيمة للشركة املستفيدة 

بسنتني ونصف السنة فقط!
Waha2waha@hotmail.com

15 مليون دوالر عافية
على قلب وكيل اإلعالم

ذعار الرشيدي
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تابع الش���عب الكويتي كله بطوائفه جميعها 
االستجواب الذي قدمه النائب الدقباسي في شخص 
وزير النفط ووزير اإلعالم الشيخ أحمد العبداهلل 
والذي خلصه في محورين � إال أن البني انه قبل 
جلس���ة االستجواب كنا نس���مع مواقف النواب 
التي لم تتغير بعده إال من خالل القلة واملتأثرين 
بالبعد القبلي الذي يلعب عليه نواب مجلس األمة 
بشكل كبير � وبعد االستجواب تبني لي انه كان 
من أوهن االس���تجوابات التي مرت على البرملان 
واضعفها، حيث لم تكن مادة االس���تجواب ذات 
ق���وة حتى متارس بهذه األداة الدس���تورية ولم 
يكن النائب املس���تجوب مقنعنا في أدائه وكان 
يراهن في أدائه على املش���اعر واألمور الداخلية 
أكثر من رهانه على جدية القضية التي يستجوب 
بشأنها، األمر الذي جعل الوزير املستجوب متمكنا 
من تفنيد محاور هذا االس���تجواب ومستشهدا 
باإلجراءات القانونية والدستورية التي قام بها في 
وزارته )اإلعالم( منذ أن تولى حقيبتها وضعف 
مادة االستجواب تأتي من مؤيديه )مسلم البراك، 
وليد الطبطبائي، فيصل الدويسان( حيث تكلم 
هؤالء وكان حديثهم عن جتاربهم الش���خصية 
مع اإلعالم وليس عن االس���تجواب ولذا لم نكن 
نتمنى أن تستخدم أداة دستورية بهذا املستوى 
ألول مرة � والالفت للنظر أن قضية طرح الثقة 
بوزير اإلعالم لم تعد قضية عادية بل أصبحت 
قضية أعمق ولها صدى يتخطى في رأيي شخص 
الوزي���ر وهذا ما نراه في حتمس أبناء األس���رة 
من ال���وزراء كلهم للوقوف معه ألن جناح طرح 
الثقة ق���د يفقد احلكوم���ة مصداقيتها وتوازنها 
ويس���بب إرباكا للخطط والتنمية الكبيرة التي 
جنحت احلكومة في تنفيذها، حيث ثبت ان بعض 
النواب ال ميكنهم العيش في وسط جو سياسي 
هادئ لذا البد من إيجاد توترات سياسية وإيجاد 
أزمات يس���تطيعون من خاللها إدارة أوضاعهم 
واالستفادة من هذه األوضاع السياسية لترتيب 
مصاحلهم � وأتساءل: ما هدف االستجواب؟ هل 
كان االستفادة منه تطوير اإلعالم أم إبعاد الشيخ 
أحمد العبداهلل عن احلكومة بأي طريقة؟ وهذا 
ما نس���معه من البعض انهم ان لم ينجحوا في 
هذا االستجواب فانهم سيقدمون استجوابا ضده 
حول وزارة النفط ألن املوضوع ليس استجوابا 
بل انتقام مدبر ألمر ما لإلطاحة به من احلكومة إال 
انه في النهاية فإن ثقة الوزير ورده على محاور 
االس���تجواب هو الذي جعله كالصخر في مكانه 
ال يهت���ز ألي مكيدة حت���اول إقصاءه عن موقفه 

السياسي في وزارته.
reyadcenter@yahoo.com

»طرح الثقة بوزير النفط واإلعالم
 يفقد الحكومة مصداقيتها«

بقلم: المحامي رياض الصانع

رأي

قال اإلمام احلسن العسكري گ: »ما ترك احلق عزيٌز 
إال ذل، وال أخذ به ذليل إال عز«.

اإلمام احلادي عشر ولد في املدينة املنورة 8 ربيع الثاني 
سنة 232 ه� وتوفي في سامراء 8 ربيع األول سنة 260 ه�.

صفعة تلو أخرى يتلقاها العرب من الكيان الصهيوني، 
كان آخرها صفعة امللعون »نتنياهو« عندما قال: »القدس 
ليست مس���توطنة، انها عاصمتنا«، وسط مزيد من بناء 
املستوطنات واملؤسس���ات كان آخرها كنيس »اخلراب« 
الذي تكاد قبته تغطي على قبة مسجد الصخرة بالقدس 
الش���ريف، اما اجلامعة العربية فمازالت تبادر بالبيانات 
اخلاوية وكان آخرها البدء باملفاوضات غير املباشرة مع 
وقف بناء املستوطنات، وأعطوا شهرين لتقييمها، وكأنهم 
لم يكتفوا مبهلة أكثر من نصف قرن! رمبا يعولون على 
أمي���ركا التي يصف املراقبون عالقتها مع اس���رائيل اآلن 
باألسوأ بسبب عدم التزامها بوقف بناء املستوطنات، لكن 
حتى أميركا تسابق مسؤولوها بداية من أوباما ووزيرة 
اخلارجية ومس���اعديهما الى التصريح ب���أن العالقة مع 
إس���رائيل عالقة أبدية وإستراتيجية ومتينة ال تزعزعها 

أي قضية طارئة.
انه ملن املؤكد ان اسرائيل قد فطنت الى املواقف العربية 
الكالمي���ة التي هي »تيش بريش« كما يقول املثل الكويتي 

أو »هواء في شبك«!
لذلك هي مس���تمرة في املزيد من العرب���دة في حقوق 
الفلسطينيني ومقدسات العرب واملسلمني، وان كان هناك ثمة 
عوائق تبطئ من عربدتهم هذه فهذا بفضل املقاومة الصادقة 
السياسية والعسكرية التي تعمل دوما على فضح اسرائيل 
وعمالئها واملستس���لمني لسياس���تها مبزيد من االنبطاح، 
والغريب ان جل السياس���ة العربية الرسمية مستمرة في 
مهادنة اسرائيل بينما تكافح بشراسة ضد تلك املقاومة سواء 
كانت هذه املقاومة على ش���كل دولة أو حزب او تنظيم او 
جماعات وتضعهم كلهم في قائمة اإلرهاب واخلارجني على 
القانونني احمللي والدولي، فال هم يرحمون فلسطني املقدسة 

وال يرضون بأن تنزل رحمة اهلل من غيرهم عليها!
نشكر وزارة الدولة لشؤون مجلس األمة ممثلة بالوزير 
والوكيل والوكالء املساعدين واملديرين واملوظفني على حسن 
تكرميهم للوزراء والقياديني السابقني للوزارة، وكانت لفتة 
جميلة توافقت مع يوم األسرة، فمن املؤكد ان عالقة العمل بني 
القيادي والعاملني هي مشروع وطني وعمل يبدأه األول ثم 
يأتي اآلخر ليكمله، لقد كانت مناسبة سعيدة لهذه الوجوه 

الطيبة، فشكرا لكم جميعا وكّثر اهلل خيركم.
a.alsalleh@yahoo.com

بدأت احلكومة بانتهاج أسلوب جديد في اللعبة السياسية 
بع���د أن غيرت طريقة اللعب بش���كل مغاير ومختلف مع 
معارضيها لتتحقق لها األغلبية املريحة على الساحة، وهو 
أمر مباح في تعاملها مع الس���لطة التشريعية، لتبدأ فترة 
الس���يادة املطلقة بعد أن كانت دائما تتهرب من املواجهة، 
ولكن هذه الكفة لها ثمن، وهي معادلة مزدوجة فقد صنعت 
احلكومة بشكل غير مقصود كتال من املعارضة بسبب جلوئها 
إلى بعض القرارات غير املدروسة والتي ألبت عليها بعض 
األطراف الصديقة سابقا وحتويلها إلى متربصة حاليا، حيث 
جتلى هذا املشهد مع استجواب وزير اإلعالم، عندما مترد 
بعض احملسوبني على احلكومة لينكشف ظهرها وتصبح 
صيدا ليس بالصعب على املعارضة والتي استفادت كثيرا 

من هذا التحول األخير.
وعند البحث عن األس���باب الت���ي أدت إلى ذلك جند أن 
احلكومة دأبت على اللعب باملتناقضات السياسية، وكانت 
دائم���ا ما حتقق النجاح من خالل ه���ذا الباب، ولكنها هذه 
املرة أخفقت بس���بب مضايقتها للقبائل الذين كانوا الثقل 
اإلستراتيجي وخير شريك وعون لها منذ تأسيس مجلس 
األمة ضد التكتالت املعارضة للحكومة، فقد كانت مصاحلهم 
مرتبطة بعهد قدمي أرسيت بالعديد من االتفاقيات الناجحة 
والتي لم تكن تتحقق لوال هذه املصاهرة السياسية ولكن 
من الواضح كما عودتنا السياسة ال يبقى شيء على حاله 
ف���ال يوجد صديق دائم وال عدو دائم، واليوم جند أن أبناء 
القبائ���ل هم من يؤدون دور املعارضة السياس���ية بعد أن 
تغيرت حسابات بعض الكتل السياسية ألسباب مختلفة 
ومتعددة، وهو ما أفسح للمعارضة القبلية أن تتسيد هذا 
اللواء بشكل منفرد إذا استثنينا النائب أحمد السعدون من 
هذه احلس���بة، كونه امتدادا للمعارضة القدمية اجلديدة، 
أضف إلى ذلك أن هذه املعارضة احتش���دت خلف القبيلة 
ووجدت أرضية خصبة لها من التأييد اجلماهيري العريض 
وهو ما يتمثل في قانونها السياس���ي كأعضاء موالني لهذا 
الفك���ر الذي بدأ يحقق جماهيرية كبيرة على أرض الواقع 
لينعكس على أركان الس���لطة التنفيذية التي لم جتد حال 
من احتوائه لتبدأ مالمح توابعه ُتصّدع حتالف الس���لطة 
بس���بب اتخاذها بعض القرارات السياسية والتي فسرت 
على أنها متس هذه الش���ريحة مما اضطرها )مكرها أخاك 
ال بطل( إلى إعالن املعارضة على الصديق القدمي وتصبح 
الندية هي املنهج اجلديد في احملاكاة السياس���ية وجلسة 

اليوم )اخلميس( ستوضح هذه الرؤية اجلديدة.
t-alhaifi@hotmail.com

صفعة تلو الصفعة..
إلى متى؟!

عبدالهادي الصالح

م.36

القبيلة والمعارضة

طالل الهيفي

السموحة

النيل من  سلسلة 
العلماء الكبار والدعاة 
األفاض���ل، واالفتراء 
عليهم والتشهير بهم، 
ابتدأت هذه السلسلة 
صال���ح  بالعالم���ة 
الفوزان حفظه اهلل، 
الراحل  العالمة  تاله 

عبداهلل بن جبرين رحمه اهلل، ثم صالح اللحيدان، 
ثم محمد املنجد، ثم سعد الشثري، ثم محمد العريفي، 
وأخيرا عبدالرحمن البراك ويوسف األحمد، واهلل 
يستر من القادم، فاالستخفاف مبنزلة العلماء ال يقل 
جرما عن االستخفاف بالسلطان، ألنهم جميعا من 
والة األمر الذين أمرنا اهلل بطاعتهم، وصدق القائل: 
»من اس���تخف بالعلماء أفسد دينه، ومن استخف 

بالسلطان افسد دنياه«.
مناقش���ة العلماء واستيقافهم ومناصحتهم أمر 
محمود بال شك، لكن تطاول اجلهال عليهم والسفلة 
من الناس هو األمر املرفوض كلية، ألن االستخفاف 
بالعلماء في حقيقته هو استخفاف مبا يحملونه من 
علم ودين، ولذلك فما يحدث في الساحة اإلعالمية 
بني فترة وأخرى من تس���ليط الضوء على هفوات 
وزالت بعضهم ال يضرهم حقيقة، بل يزيدهم أجرا 
ورفعة في الدنيا واآلخرة، وإمنا الضرر يقع في املقام 
األول عل���ى مروجه، كما يتضرر العامة من الناس 
الذين نفروا عن نبع ومنهل العلماء األصيل، وعدموا 

اخلير والبركة نتيجة الدعاية السيئة.

سلسلة النيل من العلماء 
واقتطاع أحاديثهم ونش���ر 
هفواتهم بسوء نية أو التقول 
عليهم إمنا هي ضمن مؤامرة 
كبيرة وحملة منظمة ال ميكن 
للمتاب���ع اجلي���د لألحداث 
األخيرة أن ينكرها أو يشكك 
املعيار  في حقيقتها، وصار 
فيها واضحا جليا لكل ذي عينني وأذنني، فالذي يحرم 
االختالط ويدعو إلى محاسبة أصحاب الفضائيات 
ويدع���و إلى التوحيد ويحذر م���ن التعلق باملوتى 
سيوضع ضمن خانة العلماء املتشددين واملتزمتني 
بكل بساطة، وسيفسر كل ما يقوله في هذا الشأن 
بأنه دعوة للتكفير وإباحة الدماء، بينما من يشكك في 
حرمة االختالط والغناء ويزعم أن النقاب بدعة دينية 
وعادة خليجية ويخالف ما أجمع عليه علماء األمة 
فسيوضع ضمن خانة العلماء اجلريئني واملنفتحني 
بكل سهولة، وفي هذا أستذكر قول املصطفى ژ »إذا 

وسد األمر إلى غير أهله فانتظر الساعة«.
أخيرا، أقول للبقية العاقلة من العاملني في اإلعالم 
والصحافة وغيرهم ان حلوم العلماء مس���مومة، 
وأذكرهم بقوله عز وجل )وقفوهم إنهم مسؤولون(، 
وأحذر من أوغل في أعراض أولياء اهلل اس���تهزاء 
وسخرية وتهكما، وأذكرهم باحلديث القدسي »من 
عادى لي وليا فقد آذنته باحلرب«، وال أظن أن بعد 

هذا الوعيد وعيدا.
dhari0395@hotmail.com
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