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عبداهلل المسفر العدواني

باسل الجاسر

ابتسام محمد العون

»ماللي إيران«.. 
بداية النهاية! 

النائب اإلمعة نتيجة 
األصوات األربعة

جرح نازف في خاصرة الكويت

ال أعلم إن كانت االحتجاجات الدائرة في إيران اآلن 
بسبب انخفاض سعر صرف العملة المحلية اإليرانية 

والعقوبات المفروضة عليها ستستمر أم ال؟ لكن 
ما أؤمن به تماما هو أن القمع والسحل والضرب 

للمواطنين ال يمكن أن يجعل المواطن حيوانا 
مستأنسا لدى السلطة كما يعتقد البعض، فالشعب قد 
يخاف السلطة ويخشاها ويتجنبها عاما أو عقدا وربما 

عقود، ولكن في النهاية ال يمكن أن يستمر القهر 
والظلم ألن النهايات الحتمية تفرض انتصار الخير 

على الشر، والشعب على السلطة، والحق على الباطل.
أساليب القمع التي تمارسها الحكومة اإليرانية ضد 

شعبها والديكتاتورية التي يحكم بها الشعب اإليراني 
من قبل الماللي ال يمكن أن تظل هي المسيطر 

والمتحكم، ولعل العقوبات المفروضة حاليا على 
طهران ستفجر الثورة المنتظرة التي يترقبها أبناء 

الشعب اإليراني بفارغ الصبر للخروج إلى العالم 
واالنفتاح على جميع الحضارات واالستفادة من 
خيرات بلدهم التي انحصرت وسط مجموعة من 

المستفيدين الذين يرتدون ثوب الدين لالستيالء على 
الحكم.

هل يا ترى يكون أكتوبر هذا الذي يتخوفون منه بداية 
لنهاية عصر الدولة الدينية المستبدة التي شوهت 

سمعة الدين وأضرت به أكثر مما افادته؟ وهل الدعوات 
السابقة للخروج من منطقة الخليج العربي قبل أكتوبر 

الجاري والتي انتشرت على مواقع التواصل االجتماعي 
كانت في محلها حيث ان نشوب أزمة في إيران وربما 

حرب في الخليج ستشعل المنطقة؟
ال شك تبعات سقوط حكم الماللي ستلقي بظاللها على 
دول الخليج العربية وتصيبنا شرارة من هنا وأخرى 

من هناك، وبأي حال ستنال الكويت جزءا كبيرا من 
هذه التبعات على اعتبار أن ماللي إيران يرون في 

الكويت البلد الذي على عالقة وطيدة بعدوهم األول 
أميركا بالرغم من أن قطر مثال هي نقطة التمركز 

للقوات األميركية، و»كلنا في الهم شرق«.
ما يحدث في إيران وعلى الضفة األخرى من خليجنا 

أمر يدعو للقلق ويحتاج إلى االستعداد لمواجهة 
األخطار القادمة التي وإن هدأت بعض الشيء اليوم 

فإنها لن تهدأ غدا أو بعد غد، إيران الدولة الدينية 
ستسقط ال محالة وعلى الخليجيين أن يستعدوا 
لمواجهة ما سيحدث مع توقع كل السيناريوهات، 

فاألحداث كلها تشير إلى أن حكم الماللي إلى زوال 
ربما من داخل إيران نفسها وليس على يد أميركا كما 

يعتقد البعض، ولكن الماللي لن يخرجوا إال بعد أن 
يهدموا المعبد بأكمله، فهل نحن مستعدون؟

سأعرض هذا األسبوع لمثالب 
األصوات األربعة التي يتشبث 

بها قادة األغلبية المبطلة 
و»إمعاتهم« الذين أطلقوا 

كذبتي القبيضة والتحويالت 
ونصبوا أنفسهم محاربي 

الفساد فخدعوا الناس وقاموا 
بالتنسيق الحثيث فيما بينهم 

وتمكنوا من اإلتيان بأغلبية 
ساحقة في االنتخابات الماضية 
فرأوا فيها »األصوات األربعة« 

الوسيلة المثلى والطريق 
األقصر لنشر فسادهم المتمثل 

في ضرب الدستور والقانون 
والزحف على السلطتين 

التنفيذية والقضائية لفتح 
الطريق لالستيالء على مقدرات 

الوطن تمهيدا للقفز على 
السلطة.

واليوم سأعرض إلبراز وأهم 
عيب ومثلب لألصوات األربعة 

وهو ظهور وبروز ظاهرة 
النائب اإلمعة، الذين وجدنا منهم 

الكثيرين في المجلس المبطل 
بل كانوا أبرز عالمة وسمة 
للمجلس المبطل، وجاء هذا 

بسبب نظام األصوات األربعة 
الذي جعل قطاعاً كبيراً من 

المرشحين يقدمون كراماتهم 
ورؤاهم ومصالح وطنهم 

وشعبهم قربانا على مذبح 
استرضاء بعض قادة الكتل 

وخصوصا »حدس« و»الشعبي« 
وتبني رؤاهم أمال في كسب 

رضاهم وبالتالي دعمهم 
باالنتخابات للوصول للمجلس..

وحدث هذا باالنتخابات الماضية 
على نطاق واسع فوجدنا ما 

يزيد على العشرين من النواب 
اإلمعات الذين كانوا يرددون ما 
يقوله قادة »حدس« و»الشعبي« 
كما يردد األطفال نشيد »ذهب 

الليل طلع الفجر والعصفور 
صوصو« وبرز هذا واضحا 
عند استجواب سمو رئيس 

الوزراء عندما رددوا نشيد ال 
سريه ال تأجيل ال إحالة، ال رأي 
يصعد قليال أو يهبط، بل رأي 

واحد أوحد.
وهذه الكتل لم ولن تدعم 

مرشحا يملك رأيا وطنيا حرا 
بل إنها ضاقت ذرعا بمن نجح 
بذراعه من أمثال عبيد الوسمي 

كلما اختلف رأيه أو قراره قليال 
عن رأيهم، ورأينا من يخرج 

ليقول بأنني لدي قضية فساد 
ورشى وبالمستندات في النفط 
ويعلن تقديم استجواب ولكنه 
يؤجله ألجل غير مسمى بعد 

أن طلبوا منه التأجيل على 
الرغم من أن من أنجحه قبيلته 

وليس هم وإن كانوا قدموا 
له بعض الدعم فقط، ورأينا 

عيون قادة »حدس« و»الشعبي« 
تقدح شررا عندما قدم طلب 
لتخصيص ساعتين لمناقشة 

خسارة »الداو« عندما أراد 
البعض من النواب اإلمعات 

الموافقة على الطلب رأيناهم 
يتراجعون على الفور ويسقط 

الطلب ويسقط معه أمل 
الكويتيين لمعرفة حتى أسباب 

هذه الخسارة الباهظة ومن 
وراءها، ومن هم الفاسدون 

الذين أكلوها ولم نعرف منهم 
أحدا وال حول وال قوة إال باهلل، 

هذا غيض من فيض أقدمه 
لقارئي على سبيل التدليل فقط.

وواقع األمر أننا رأينا وللمرة 
األولى في تاريخ مجلس األمة 

النائب اإلمعة بهذه الصورة 
الواضحة الجلية وبهذه 

الكثرة التي تشكل أغلبية، 
وستزيد لتصبح سمة من 

سمات المجالس القادمة في 
حال استمر نظام األصوات 

األربعة الذي يتمسك ويتشبث 
به زعماء األغلبية المبطلة 

وكأنه مسألة حياة أو ممات..
وأتباعهم أو باألحرى إمعاتهم 

الذين يقاتلون من أجل استمرار 
نظام األصوات األربعة المدمر 

لحصانة الوطن وحماية 
مقدراته.. ليتمكن منه »ال 

قدر اهلل« من هم خارج حدود 
الوطن وهم يحسبون بأنهم 

من سيكون المستفيد، ويجب 
أن يعي أهل الكويت بأن النائب 

اإلمعة هو نتيجة األصوات 
األربعة.. فهل من مدّكر؟ 

ها هو قلمي يعانق محبرتي ليسطر بدموعي وآهاتي معاناة 
إنسانية أزلية في التاريخ الكويتي الحديث وقضية شائكة 

باتت تؤرق مضاجع الكثير من شرفاء هذا البلد.
قضية البدون خنجر مسموم غرس في خاصرة الكويت 

والكل يعلم من غرسه؟ ولماذا غرس؟ وهو جرح نازف ومأساة 
إنسانية مريرة ال تحتمل المماطلة السياسية وال التكسب 

االنتخابي، لمصلحة من يظل هذا الجرح ينزف؟ ولمصلحة من 
هذا التباطؤ في حل هذه القضية؟ وإغالق هذا الملف المثقل 

باالنتهاكات اإلنسانية والتعديات على الحرية.
وعلى الرغم من الضغوط الدولية وزيارة المنظمات العالمية 
المتكررة كمنظمة الرابطة الدولية لالجئين لصاحب السمو 

األمير والنظر في قضية البدون حيث الخيوط متشابكة 
وتعقيداتها متزايدة بل أنها وسط هذا التعنت الحكومي عادت 

إلى المربع األول، وقد أصاب الخبراء الدوليين إحباط دائم 
بسبب الفجوة العميقة والتناقضات الواضحة بين وعود 

السلطة وتعهداتها المستمرة وبين ما يمارس على أرض الواقع 
فالوضع مزر ومأساوي بمعنى الكلمة وخاصة بعد اعتصام 

تيماء السلمي فقد تعرضت جموع المدنيين المعتصمين 
لقمع وحشي من قبل قوات األمن فتعامل »الداخلية« مع 
المعتصمين يعتبر وصمة عار في جبين اإلنسانية، فقد 

تحولت تيماء إلى ثكنة عسكرية وسط انتشار أمني مكثف 
ومحكم ففي يوم الثالثاء المتزامن مع اليوم العالمي »لالعنف« 

خرج الكويتيون البدون في اعتصام للتعبير عن مطالبهم 
اإلنسانية إال إن المفاجأة كانت في تعاطي قوات األمن العنيف 
مع المعتصمين والتعدي الصارخ على حرية اإلنسان وكرامته 
وهذا ما رصده المراقبون الدوليون وهذه تعتبر نقطة سوداء 

في سمعة الكويت الداخلية والخارجية وهو مؤشر خطير 
على فشل القوات األمنية في التعاطي اإلنساني مع الحدث 

وعجزها في إحكام قبضتها على التجمعات السلمية مع العلم 
أن الدستور كفل في المادة 36 أن لكل إنسان حق التعبير عن 
رأيه، وكذلك المادة 44 من الدستور كفلت للفرد حق التعبير 

السلمي إذا وقعت عليه مظلمة وفي قرار مجحف صفعت 
الداخلية فيه المجتمع الكويتي عامة والبدون خاصة وهو قرار 
تحويل المعتقلين البدون إلى السجن المركزي. لمصلحة من 

ينثر الملح على الجرح ويوضع الحطب على النار؟
قال الخبراء رأيهم مرارا وتكرارا في هذه القضية وأنا أقولها 

اليوم وأضم صوتي إلى صوتهم بأن قضية البدون قضية 
إنسانية تحتاج إلى حل إنساني بعيدا عن التكسب السياسي 
واالنتخابي وليس حال أمنيا وال بد أن تكون الحكومة جادة 
في حل مشكلة البدون فهي من صنع الحكومة وهي ملزمة 
بتفتيت كرة الثلج هذه وإغالق هذا الملف نهائيا، فالحلول 

ببساطة هي اإلفراج الفوري عن المعتقلين وإسقاط القضايا 
عن جميع المعتصمين ووضع حلول جذرية لمشكلة الجوازات 
المزورة وتجسيد هذه الحلول على أرض الواقع كذلك السرعة 
في تجنيس المستحقين دون أي تأخير ومماطلة فأي تأخير 

يعتبر ظلما في حق هذا اإلنسان المستحق للجنسية ومنح 
البدون جميع حقوقهم المدنية إلى جانب إصدار قانون بتلك 

الحقوق مع إصدار هويات مدنية تساعدهم في تخليص 
معامالتهم اليومية وحفظ كرامتهم اإلنسانية كل تلك الحلول 
مجتمعة كفيلة بنزع الخنجر المغروس في خاصرة الكويت 

وتضميد الجرح النازف لتصبح بذلك واحة أمن وأمان ألبنائها 
والمقيمين عليها.
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الواحد.. 
أخطر األربعة

حل املجلس 
وإعالمنا الرسمي 
ومراسلينا 
في البورصة

بصراحة مللنا 
من التصاريح

الفوضى

سؤال املليون في الكويت اآلن والذي يدور 
على كل األلسنة، سواء »اللي له شغل واللي ما 
له شغل« هو: هل سيتم تقليص األصوات في 

الدوائر اخلمس من 4 إلى صوت واحد فقط؟
وفي احلقيقة ال أحد ميكنه أن يجيب عن هذا 

السؤال اآلن وال ميلك أحد إجابته، وال أعتقد أن 
إجابته الشافية ستظهر إال بعد صدور مرسوم 

حل مجلس 2009، وحتى املقربون من دائرة 
القرار يرفضون متاما اإلجابة عن هذا السؤال 

سواء بالتصريح أو التلميح، وهو ما يعني 
أن هناك توجها فعليا وحقيقيا لتقليص عدد 

األصوات مع اإلبقاء على عدد الدوائر.
تعلمت طوال عملي كصحافي أنه كلما زادت 

األمور غموضا في املشهد السياسي كانت كفة 
التغيير أرجح، وهذه مجرد قراءة قياسا على 

حوادث سابقة، وليست معلومة، فرمبا تستمر 
الدوائر 5 واألصوات 4، كما قلت ال أحد ميكنه 

أن ميتلك إجابة شافية أو حتى واضحة، وكل ما 

يدور اليوم ليس بأكثر من تكهنات أو أماني.
الدفع باجتاه الدوائر اخلمس والصوت الواحد، 
مخطئ من يظن أنه دفع حميد باجتاه املصلحة 

العامة، بل هو اجتاه جبري باجتاه طريق مفتوح 
للمال السياسي، فإذا كانت األصوات األربعة 
خاضعة للتحالفات وتبادل األصوات ونقلها 

وهو أمر طبيعي في أي انتخابات في أي بلد 
في العالم فالتحالفات حق وجزء من العمل 

السياسي الطبيعي، فإن الصوت الواحد سيكون 
أسيرا للمال العام، بالعربي »املشبرح« سيتمكن 

أي شخص قادر على شراء 2000 صوت أن 
يضمن لنفسه قاعدة انطالق نحو النجاح الذي 
سيتحقق في املراكز الثالثة األخيرة بأقل من 5 

آالف صوت، إن الصوت الواحد هو طريق سريع 
لدخول املال السياسي، وسيكون طريقا سريعا 
من 4 حارات، كلها سيملكها النافذون أيا كانت 

ملتهم السياسية.
الصوت الواحد في الدوائر الـ5 رمبا ـ أقول رمبا 

ـ يقلل من التأثير الطائفي والقبلي، ولكن من 
تأثيراته اجلانبية اخلطيرة أنه سيكون رهنا باملال 

السياسي ودخوله بأكثر من شكل.
لنعد القراءة بشكل أكثر دقة، خالل االنتخابات 
املاضية دار حديث حول صندوق مالي لضمان 
وصول 4 نواب حكوميني في كل دائرة، وهذا 

األمر حتقق في 2009 ووصلت أغلبية حكومية، 
ولكن ذات الصندوق في انتخابات فبراير 2012 لم 
يعمل بشكل مرض، ألن اإلدارة اختلفت وتوزعت 

املهام فضاعت جهود الصندوق، وبالكاد وصل 
نائبان إلى 3 نواب حكوميني في كل دائرة، ولكن 

في حال تقلص األصوات من 4 إلى واحد فهذا 
الصندوق »املفترض« سيكون قادرا على إيصال 

5 نواب حكوميني أو محسوبني على احلكومة في 
كل دائرة، خاصة إذا ما متت إدارته بذات عقلية 

.2009
توضيح الواضح: الصوت الواحد ليس حال ملشكالتنا، 
ولكنه يحل مشكلة ويوقعنا بأخرى أكثر خطورة.

الشعب استبشر ومازال يستبشر خيرا 
بالدميوقراطية، ماذا جند في الـ »توتير« 

الدائم لألجواء وتسميمها بالتصعيد السياسي 
والتهويل بأن احلروب والفنت على األبواب؟ 

فهل نريد معاقبة أنفسنا؟ نكاد نقول ان الهدنة 
والسياسة ال تلتقيان، علما أن السياسة الراقية 

لن تؤذي الشعب بل تغذيه لكن حني تتحول 
السياسة الى استفزازات متبادلة وإلى تهديد 

وتصعيد فعندها ميكن القول إما سياسة وإما 
هدنة.

> > >
بصراحة مللنا من التصاريح اليومية لبعض 

املسؤولني، يا حليلكم إخواني بعض املسؤولني 
دمكم خفيف ونكتكم تصيب البطن بتفاعالت 
نووية من شدة الضحك الهستيري املمزوج 

بنكهة النعناع وال مانع من بعض االنفجارات 

هنا وهناك طاملا أنها ناجتة عن تصريحاتكم، 
فكما تعلمون ان الشعب الكويتي كان واليزال 

يعيش في أوروبا وراتبه يحول في حسابه 
السويسري وال نعلم عن العمران والنهضة 

احلضارية الكبيرة التي تقومون بها هناك 
في الكويت حتى اننا سمعنا أنكم قد حولتم 
الكويت الى مركز مالي وجتاري بعد ان كان 
سابقوكم يطلقونها في الهواء، عفوا أقصد 

التصريحات وحسب تصريحاتكم فنحن 
متيقنون بأنكم قول وفعل وتعلمون وتعملون 
بال كلل أو ملل وإنكم منجزون ال متجاوزون 

وال تبيعون الهواء لدرجة أننا قررنا العودة من 
تخلف أوروبا الى أحضان الكويت لنرى النور 

من جديد وتعاهدنا وأقسمنا بأن نتقبل جميعنا 
كبيرنا وصغيرنا فكرة النقل اجلماعي لتخفيف 

الزحام على شوارع كويتنا احلبيبة والدور 

الرائد لبعض املسؤولني ابتداء من انشاء محطة 
اطالق مكوك الفضاء وانتهاء بتطوير نظام 

النقل اجلماعي الذي يعتبر بالنسبة لكم مثل 
طقة االصبع، فاحملطات منتشرة في كل مكان 

وفي كل محطة فرع ألحد املطاعم مع واي فاي 
مجاني ومستوى الباصات راق جدا وفكرة 
تدشني باصات من دون سائقني وقطارات 

حتت األرض كانت فكرة ثورية »عيني عليكم 
باردة« وخطوط السير قمة في الروعة والنظام 

ومواعيد الوصول واالنطالق ثابتة بثبات 
دوران عقارب الساعة، متنيت أن أكمل قول 

احلقيقة، ولكن قد خنقتني العبرة ألنني بعيد 
عن وطني ومعاليكم تعيشون فيه يا حظكم، 

رسالة وصلتني عبر اإلمييل.
٭ في اخلتام: كالم الناس بالنسبة لي.. مكاملة لم 

يرد عليها.. من أحلى ما قرأت.

نواب يقتحمون مكتب وزير التربية بحجة 
وهمية ومتثيلية هي التعاطف مع بعض ممتهني 
مهنة التدريس املعترضني واحملتجني على قرار 

أقل ما ميكننا وصفه بأنه قرار عادل وممتاز 
ومفيد وللصالح العام وهو القرار الذي يحظر 

على كل من يعمل مبهنة التدريس أن يكون 
ابناؤه معه في نفس املدرسة، فبماذا ميكننا 

وصف فعل وسلوك هذه النوعية من النواب؟!
> > >

نواب يشككون في القضاء ويتهمونه زورا بأنه 
غير مستقل ومسيس، في كل مرة تأتي احكامه 

على عكس ما يريدون ويشتهون، ثم يقوم نفس 
النواب مبدح القضاء واعتباره شامخا ومستقال 
ونزيها وال يخضع الي كان، عندما تأتي احكامه 

على مشتهاهم ـ مباذا ميكننا وصف هذه 

النوعية من النواب؟!
> > >

نواب تأخذهم العزة باإلثم خصوصا امام 
كاميرات وميكروفونات وسائل االعالم 

واجلماهير فتراهم يتوحشون ويشطون بعيدا 
في تصريحاتهم وفي تغريداتهم، فال يتورعون 

عن شتم ولعن وقذف واتهام الناس بأقدح 
وأخس التهم واجلمل والكلمات بل ويتعدون 

على املقامات والكرامات دون وعي ودون دليل، 
ومبجرد استدعائهم للتحقيق وللسؤال او لتقدمي 

االدلة، تراهم يراوغون، وينكرون كل ما قالوه، 
فبماذا ميكننا وصف هؤالء؟!
> > >

نواب يشككون ويتهمون ويشتمون احلكومة 
يوميا وكلما حانت لهم الفرصة، ثم ال يتورعون 

عن »ترّجي« احلكومة لقبول أبنائهم وأقاربهم 
الذين ال تنطبق عليهم الشروط بأهم الوظائف 
أو بأكثر األماكن حساسية ليحصلوا بصورة 

غير شرعية على وظائف وأماكن املواطنني 
الذين تنطبق عليهم كل الشروط ـ فبماذا ميكننا 

وصف هذه النوعية من النواب؟!
> > >

لنفضح كلما حانت الفرصة زارعي الفوضى في 
كل مكان في البلد ألننا، وليس هم، من سيجني 

النتائج الوخيمة لهذه الفوضى التي زرعوها، 
افضحوهم فهم اخطر شيء على البلد وعلى أمن 
البلد واملجتمع، وهم أخطر من الفساد نفسه بل 
أخطر من كل اآلفات املعروفة التي تدمر وتهدم 
األوطان ـ لنفضحهم ـ ليرتاح الوطن واملجتمع 

منهم.. اللهم اني بلغت!

waha2waha@hotmail.com

a_alqallaf_75@hotmail.com

a.almeshar2@hotmail.com - @almeshariq8

mike14806@hotmail.com

احلرف29

من ثقب الباب

يا سادة يا كرام

رؤية

مرسوم حل مجلس األمة في طريقه للصدور 
ورمبا يتأخر، املهم أننا سنشهد األيام القادمة 
تسابقا محموما بعضه على حق واغلبه »شو 

ماصخ« فيما يتعلق بتناول وسائل اإلعالم لهذه 
املرحلة والتي تعتبر بحق ووفقا للتجارب السابقة 
أرضا خصبة جدا لإلثارة والتكسب خصوصا أن 

اجلميع يترقب ما قد يستقر عليه يقني القيادة 
السياسية في اللجوء إليه من مراسيم ضرورة 

ولعل أبرزها ما يتعلق بالنظام االنتخابي، والذي 
تهدد بعض ما يسمى بالقوى السياسية أنها 

ستلجأ ملقاطعة االنتخابات القادمة إذا ما صدر 
هذا املرسوم، وعليه ومبا أن اإلعالم الرسمي 
تلفزيون وأذاعه قد حقق في األشهر املاضية 
ما لم يستطع حتقيقه خالل العشر سنوات 

املاضية بحكم أن الكثيرين اليوم من املشاهدين 
واملستمعني وأنا منهم بدأنا نضع خيار املشاهدة 

أو االستماع لقنوات اإلعالم الرسمي ضمن 
اخليارات املقبولة لدينا وليست املرضية أو التي 

حتقق لنا ما نطمح إلى أن نشاهده أو نستمع 
إليه، ولكنها بدأت تخطو خطوة واثقة باالجتاه 

الصحيح في اختيار العناصر التي نفترض أنها 
مؤهله أو أنها قابلة للتأهيل بسهولة ألنه على ما 
يبدو قد تغيرت فلسفة اختيار املذيعني واقتنع 

اجلميع وعلى رأسهم وزير اإلعالم ان »احلاجة أم 
االختراع« وأن الدخول في قائمة املقبولني إعالميا 

يتطلب حتييد مبادئ الرعاية احلكومية واعتبار 
املشتغلني في حقل اإلعالم ليسوا كغيرهم من 

موظفي الدولة... ففي الوقت الذي يعتبر فيها 
اإلعالم القوى احملركة األولى لتحقيق املقاصد 

السياسية لكل طرف وذلك اعتمادا على جاذبية 
تلك القنوات والفئات التي تستهدفها والتي حتما 

إعالمنا الرسمي ليس بعيدا عنها أو مستثنى 
بحجة أنه رسمي، ومبا أن اإلعالم الرسمي نفسه 

بدأ يضع باعتباره ردة فعل اآلخر »ومداراته« 
فإني أعود ألذكر مبا يتمنى الكثيرون ممن عادوا 
العتماد قنوات اإلعالم الرسمي ضمن خياراتهم 
في املشاهدة واالستماع إلى أن اإلعالم الرسمي 

عندما يضع خريطة خاصة لتناول مرحلة ما 
بعد احلل يجب أن يبتعد عن املغاالة في إظهار 

أنه يتبنى الرأي والرأي اآلخر فهذا التبرير غير 
مطالب فيه بحكم أنه جهاز إعالم رسمي يعبر 

عن رأي احلكومة ويدعم مواقفها، فلستم بحاجة 
يا سادة بني كل كلمة وأخرى أن تذكرونا بأن 
اإلعالم الرسمي يعمل بشفافية ويتبنى جميع 

اآلراء فالرأي املخالف لتوجهات اإلعالم الرسمي 
له قنواته ومواقعه اإللكترونية واألهم من كل 
ذلك له من قواعد الدعم املالي »الالمحدود« ما 

يجعله غير عابئ مبساحة تقديرك له ولداعميه، 
إذا نتمنى على وزير اإلعالم أن يتبنى مسارين 

في املرحلة املقبلة ال يقل أحدهما أهمية عن اآلخر 
األول.. اختيار العناصر اإلعالمية املؤهلة وحتديدا 

املذيعني وال اعني اختيار املؤدي بل املذيع أو 
احملاور املثقف واملطلع والذي لديه القدرة أن 
يوفر له مع مرور الوقت قاعدة من املتابعني 

كحال الكثيرين ممن احتضنهم اإلعالمي الرسمي 
فتألقوا، فحتما إمياننا مبقدم البرنامج هو مقدمة 

لقناعاتنا مبا يطرح.
أما املسار الثاني فهو احلرص على االبتعاد 
عن األسلوب النمطي باختيار املوضوعات 

وآلية تناولها واألهم من ذلك الضيوف الذين 
سيشاركون فيها وهنا تبدأ لعبة اإلعالم احلقيقي 

عندما يستضيف اإلعالم الرسمي في برامج 
حوارية خاصة البعض ممن يشككون فيه 

وفي مواقف احلكومة التي يعبر عنها على أن 
يحاورهم ويتلقفهم مذيع بدرجة محاور مثقف 

ومطلع ويحظى بطلة مقبولة يستطيع أن يعكس 
فعال وجهتي النظر بطريقة تظهر له الغلبة 

والتفوق، بحكم أنه يحق لإلعالم الرسمي ما يحق 
لغيره من إعالم »مشي حالك« وقنوات بو يومني، 

باملناسبة األخ الذي يذيع النشرة االقتصادية 
بتلفزيون الكويت وحتديدا ما يتعلق بجلسة 

افتتاح وإغالق البورصة أرجو من حضرته ومن 
مراسلي تلفزيون الكويت في البورصة حتديدا 

ومن القائمني على البرنامج أن يتذكروا أن 
اخلطاب اإلعالمي واالقتصادي منه حتديدا أصبح 
املرآة العاكسة لثقافة أي مجتمع فلم نعد نتحمل 
حتليل البعض للنشرة وكأنه جالس في ديوانية 

بيتهم، فال حديث عن مصطلحات ذات عالقة 
وال حتليل يستند إلى ما يتعدى أسوار جلسة 
التداول، فارحمنا يا وزير اإلعالم، وسامحونا 

على اإلطالة.


