
تذكرت ه���ذا املجرم الذي فجر قنبلة 
ليغتال نائب وزير الداخلية في اململكة 
العربية السعودية، أثناء متابعتي عبر 
التلفزيون جلموع الناس وهم يطوفون 
بالبيت العتيق بيس���ر وأمان، ثم وهم 
يفطرون في أرجاء احلرم النبوي الشريف 
شاهق البنيان، وقارنت بني حجم اجلهل 

الشرعي والعقلي لدى من يعتدي على دولة نشرت الرخاء بني 
شعبها في احلواضر والبوادي ونأت بهم عن أزمة االقتصاد 
العاملي اخلانقة، هذه الدولة صارت هدفا لهذا اجلاهل بدينه، 
واخلادم ألعداء أمته وعقيدته، ولن يعذره جهله، وقد بلغت 
أنباء عناية الدولة بأمور ش���عبها وس���ائر قضايا املسلمني 
في أقطار األرض، وكانت عناية اهلل عز وجل هي الس���ابقة 
فنجا الش���خص املستهدف رغم القرب الشديد للجاني منه، 

وألمتار قليلة فقط.
 نعم، ال حجة ملن يدعي اجلهل وقد سبقت جلسات احلوار 
واملناظرة إجراءات رجال األمن، حتى بلغ األمر بالش���خص 
املستهدف � نائب وزير الداخلية األمير محمد بن نايف � أن 
يتخلى عن أبسط إجراءات التفتيش رغبة منه في اللقاء املباشر 
مع هؤالء الضالني، ولكنهم سقطوا أسرى ملن يستخدمهم وقودا 
لإلضرار بهذه األمة، وهو جرم عظيم، ففي احلديث الشريف 
»اليزال املرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما« فإن 

لم تكن دماء حماة احلرمني الشريفني محرمة، فمن؟
 إن اليقظة واحلزم مع هذه الفئة مطلوبان، وهي ال متثل 
نسبة تذكر مقارنة مع عامة املسلمني املتدينني بالفطرة، ومن 
اخلطر على مجتمعاتنا اإلسالمية أن يربط البعض بني القلة 
الشاذة والعموم من الناس، ففي الواليات املتحدة � على سبيل 
املثال � لم يعودوا يقبلون فكرة أن كل مس���لم هو إرهابي، 
هذا التغير حدث منذ س���نوات وليس اآلن، ومن املعيب أن 
يقع بعضنا في هذا املنزلق الذي يوصل رس���الة قاتلة الى 
الفئ���ة املترددة بأنه ال فائدة من االعتدال، وبذلك نقدم دعما 
لإلرهاب، وه���و ما صرح به الرئيس األميركي أوباما بقوله 
»لقد تس���ببت سياساتنا اخلاطئة في منح تعاطف كثيرين 

مع املتطرفني«.
من الطرائ���ف املتعلقة بهذا املوض���وع، أن أحد الزمالء 
من الكتاب املختلفني مع الطرح اإلس���المي � السياسي على 
األقل � لقي معاملة سيئة في أحد مطارات الواليات املتحدة 
ولم يس���تمع إلي���ه أحد وهو يقول: »أنا مؤي���د لكم، أنا من 
أصدقائكم«.. وهي جتربة قليلة احلدوث مع بقية الزائرين 
له���ذا البلد الذي تغيرت معاملته كثيرا � الى األحس���ن � في 

الفترة األخيرة، حظه!
> > >

كلمة أخيرة:  العجز عن معاجلة مشكلة محطة مشرف ملعاجلة 
مياه الصرف الصحي أدى الى اس���تعانة الوزارة املختصة 
باجليش األميركي، هذا اخلبر وإن لم يصح إال أننا اقتربنا من 
حدوثه كثيرا، وهو مؤشر مؤلم ملا وصل اليه حال اخلدمات 
العامة في دولة تقيم أفضل مشاريع البنية التحتية في بالد 

كثيرة وتعجز عن تنفيذ أبسطها على أرضها، ما السر؟

اعطت املادة 114 من الدستور الكويتي 
احلق ملجلس االمة في كل وقت ان يؤلف 
جلان حتقيق او ين����دب عضوا او اكثر 
من اعضائه للتحقيق في اي من االمور 

الداخلة في اختصاصه.
وفي هذه االيام يكث����ر احلديث عن 
طلب الكثير من اعض����اء مجلس االمة 
تش����كيل جلان حتقيق ف����ي العديد من 
املواضيع والقضايا املهمة التي تستجد 
او التجاوزات التي يتم اكتش����افها في 
اجه����زة احلكومة )وم����ا أكثرها( وذلك 
مثل حادثة تس����ريب محطة مشرف او 
مالبسات حريق العيون او التحقيق في 
مصاريف دي����وان رئيس الوزراء وآخر 
في جتاوزات الدفاع والبترول والعالج 
باخلارج، وغيرها كثير، اضافة الى جلان 
حتقيق قائمة باالصل مثل جلنة املكلسن 
والقطاع النفطي وقبلها جلنة التحقيق في 
جتاوزات هيئة الرياضة والداو وغيرها 
كثير، واملهم ف����ي ذلك والواجب ادراكه 
ومعرفته هو ما اجلدوى والفائدة املتحققة 
من تش����كيل هذه اللجان؟ وهل حققت 
الهدف الذي انش����ئت من اجله في ظل 
التركيبة احلالية لهذا املجلس واحلكومة؟ 
وهل تستطيع هذه اللجان كشف مواطن 
اخللل والقصور واظهار احلقيقة ورفع 
تقارير للمجلس بتوصيات من ش����أنها 
اخلروج بفائدة مرجوة؟ وهل يستطيع 
املجلس ان يعتمد توصيات هذه اللجان 
في ظل الهيمنة احلكومية غير املسبوقة 

على غالبية أعضائه.
ان املتأمل في تاريخ احلياة البرملانية 
في الكويت ال يجد اي دور يذكر للجان 
التحقيق التي شكلت على مدار املجالس 
املتعاقبة بل نستطيع القول ان املستفيد 
االول واالخير في النهاية هو احلكومة 
التى تعتبر هذه اللجان بالنس����بة لها 
جلان فرج وطوق جناة وذلك لالسباب 

التالية:
1 - تاريخ جلان التحقيق البرملانية 
يثبت عدم حتقق اي اصالح او مكافحة 
فساد في اجهزة الدولة عن طريق توصيات 
هذه اللجان واكبر دليل على ذلك جلنة 
تقصي احلقائق في الغزو العراقي حيث 

جاءت توصياتها على الورق فقط.
2 - آلية عمل هذه اللجان بطبيعتها 
تس���تغرق الوقت الطوي���ل وقد ينتهي 
املجلس او يحل وهذه اللجان لم تنته من 

عملها وبالتالي تفقد 
القضية املشّكلة لها 
جلنة حتقيق اهميتها 
ويتغير املسؤولون 
وبالتالي ال جدوى 
تذك���ر وما ادل على 
ذلك من جلنة املكلسن 

التي تعاقبت عليها ثالثة مجالس ولم تنته 
حتى االن الى نتيجة تذكر.

3 - ان م���ا يعيب جل���ان التحقيق 
البرملانية هو تدخل احلكومة في تشكيلها 
عن طريق اعضاء محسوبني عليها وهم 
كثيرون في هذا املجلس والذين بدورهم 
يحاولون افشال عمل اللجنة او اطالة امدها 

او اخراج حتقيق على هوى احلكومة.
4 - دائما يتزامن طلب جلان التحقيق 
مع التلويح بتقدمي استجوابات كوسيلة 
للهروب والتخلص من هذه االستجوابات 
خاصة ان جلان التحقيق البرملانية مقدور 

عليها وذلك لالسباب السالف ذكرها.
5 - دائم����ا ما تش����كل جلان حتقيق 
م����ن اعضاء غير مختصني في موضوع 
التحقيق حيث ان البعض يدخل اللجنة 
بايعاز من احلكومة واالخر يدخل حتى 
يكون له نفوذ على الوزارة او املؤسسة 
موضوع التحقيق وبالتالي الضغط على 
املسؤولني ومساومتهم لتحقيق مصالح 

خاصة او انتخابية.
6 - عدم النضج الدستوري والقانوني 
ل����دى احلكومة يجعلها ال تعير اهتماما 
لهذه اللجان واالهمال في تلبية طلبات 
اللجان والتعاون معها وتزويدها  هذه 
باملس����تندات والوثائ����ق املطلوبة مما 
يعوق عم����ل اللجنة ويفقده الكثير من 

االهمية.
7 - ان جلان التحقيق دائما تنتهي 
بتوصيات تعرض على املجلس للتصويت 
عليها باملوافقة او الرفض وهذا امره هني 
على احلكومة خاص����ة في هذا املجلس 
الذي غالبية أعضائه في اجليب الصغير 

لها.
خالص����ة القول ان اللجان البرملانية 
اداة دستورية مهمة ملجلس االمة ورقابية 
فاعلة استطاعت احلكومة ان جتعلها اداة 
طيعة بيدها وفقا ملا مت ذكره وبدال من 
ان تكون وس����يلة رقابية قوية ومؤثرة 
اصبح����ت مخرج����ا وفرج����ا للحكومة 

العتيدة.

ثمة عنص����ران مؤثران في 
تاري����خ الكوي����ت، س����اهما في 
تغيير صورتها إيجابيا، عنصر 
مادي وآخر بشري، أما العنصر 
املادي فهو النفط الذي غير وجه 
الكويت، ودفعها إلى مصاف الدول 
املكتملة النمو أو شبه املكتملة، 

ولست هنا بصدد استعراض تلك املتغيرات االيجابية، 
وانعكاسات النفط على احلياة الكويتية، والتي لم 

تعد خافية أو بحاجة إلى ذكر أو تذكير بها!
أما العنصر البش����ري املغير إيجابيا في تاريخ 

الكويت فهو الشيخ »عبداهلل السالم«.
عبداهلل السالم سلسلة من االجنازات والتغييرات 
بدءا من موقعه االيجابي في مجلس 1939 إلى توزيعه 
الث����روة النفطية على املواطن����ني، وحتديث الدولة 
وصوال إلى االس����تقالل ثم الدستور وإرساء أسس 
الدميوقراطية، حتى نكاد نقول إن تأثير عبداهلل السالم 

االيجابي في تاريخ الكويت يفوق تأثير النفط.
ومناس����بة احلديث عن عبداهلل السالم، ليست 
عرضا أو إعادة لصورته، بل إن املناسبة فرضها ما 
كتبه الصديق »غامن النجار« عن عبداهلل الس����الم، 
وبال����ذات الفقرة التي قال فيها إن أغنية كانت تبث 
من إذاعة الكويت في أعقاب وفاة الش����يخ عبداهلل 
السالم، وتقول كلماتها »راح وقت املزاح، يوم جانا 
صباح«، مش����يرا � غامن � إل����ى أن تلك األغنية التي 
غناها »عوض دوخي« � حسب غامن � هي طعنة في 

تاريخ عبداهلل السالم وثلم ملسيرته!
أن����ا أعرف دقة »غ����امن« في دراس����اته وبحوثه 
العلمية، ولكن ما أق����ف معترضا عليه فيما كتبه، 
هو ما يخص هذه األغنية التي نسبها إلى »عوض 
دوخ����ي«! فمعلوماتي والتي اس����تقيتها من خالل 
خبرتي املهنية � آنذاك � في إذاعة الكويت، أنه ليس 
لهذه األغنية من وجود، ولم تنتج اإلذاعة مثل هذه 
األغنية، ولم يغنها »عوض«! بل إن هناك اشتباها 
أو التباسا وقع فيه »غامن« حسب ظني، واحلقيقة 
أن هناك أغنية غناها سعود الراشد بعنوان »وكري 
يا حرارا« وكاتب كلماتها هو الشاعر »بدر اجلاسر«، 
وفيها مقطع يقول »راح وقت املزاح، احلذر يا بزورة« 
والف����رق واضح بني »يوم جانا صباح« و»احلذر يا 
بزورة«! أما مناس����بة األغنية � باعتقادي � فهي أنه 
ف����ي عام 1966 ظهرت بع����ض التحركات من بعض 
املقيمني الع����رب، من القوميني والبعثيني، فتدخلت 
الدول����ة وأبعدتهم وتلك هي معلوماتي فيما يخص 
تلك األغنية، والت����ي لم يكن القصد منها التنكر أو 
االس����تهانة بتاريخ عبداهلل السالم واالنقالب عليه 

أو على مسيرته.
وأرجو من الصديق غامن التحري حول هذا األمر، 

الذي ال أدعي القطع فيه بالصورة التي ذكرتها.

االعتداء على من يخدم الحرمين وشعبه! لجان تحقيق ... »الفرج«! شاهد من أهلها
كالم مباشر أمانة بال قناع

فيصل عبدالعزيز الزامل
Faisalalzamel@yahoo.com

عبداللطيف عبدالوهاب العميري
 Alomaire12@yahoo.com

صالح الشايجي
katebkom@gmail.com

رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
تقرير عربي: ما يحدث في غزة أشبه بلعبة »أتاري« سياسية.

ـ هذا هو التخلف بعينه الناس وصلت الى »بلي ستيشن 3« وهم يتحدثون 
عن األتاري.

شبرة الخضرة بالشويخ عمرها 30 سنة ولي الحين ما فيها تكييف.
ـ يا جماعة بردوا على الناس ترى الحرارة في ديرتنا تصك الـ 70 في 

أبواللطفواحدالشمس.

البقاء هلل
عبداهلل عيسـى هاشم علي � 19 عاما � الرجال: ديوان الكنادرة � 
الشعب � ت: 99744717 � النساء: عبداهلل املبارك � ق5 � 

ش522 � م19 � ت: 99749997.
سلطان مبروك عبداهلل احلميضي � 74 عاما � الرجال: مبارك الكبير 
� ق8 � ش10 � م6 � ت: 55030096 � النس���اء: القرين � ق1 

� ش27 � م1 � ت: 94441361.
أحمد محمد رمضان حسني � 51 عاما � الرجال: هدية � ق5 � ش7 
� م12 � ت: 99054716 � 99811014 � النساء: األندلس � ق3 

� ش5 � م181 � ت: 24805174.
ترفـة مويس مخلف العنـزي، أرملة مزعل رحيل مخلف العنزي 
� 64 عام���ا � العيون � ق1 � ش14 � م70 � ت: 99938858 � 

.55516362
خالد عبدالغفور حسـن تيفونـي � 63 عاما � الرجال: كيفان � ق4 � 
ش41 � م1 � ديوان تيفوني � ت: 99644849 � 24811624 � 

النساء: كيفان � ق4 � ش40 � م2 � ت: 24840074.
سبيكة عبدالعزيز شرف الشرف، أرملة فهد حمود الزيد الناصر � 
69 عاما � الرجال: جنوب السرة � الزهراء � ق5 � ش519 � 
م33 � ت: 99431011 � 66585538 � النساء: جليب الشيوخ 

� ق14 � ش348 � م24 � ت: 99431011.
عبـداهلل محمد عبداهلل شـمس الدين � 61 عام���ا � الرجال: ديوان 
الكنادرة � الشعب � ت: 99664131 � النساء: السرة � ق5 � 

ش8 � م481 � ت: 25332622 � الدفن بعد صالة العصر.
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»أسنصيد« حقيقي 
لسفير المعاقين

مفرح الشمري
كتب اهلل عز وجل النجاة لسفير 
املعاقني الشاعر عبدالكرمي العنزي 
بعد ان تعطل به »اسانس��ير« احد 
املراك��ز االستش��ارية الطبية في 
اجلهراء مل��دة 30 دقيقة، ومن ثم 
هب��ط االسانس��ير فج��أة ليجد 
س��فير املعاقني الشاعر عبدالكرمي 
العنزي نفسه في السرداب برفقة 
كرسيه املتحرك ليهب لنجدته عدد 
من العمال العاملني في هذا املركز 

ويخرجوه من فتحة صغيرة.
»األنباء« هاتفت سفير املعاقني 
لالطمئنان على صحته، حيث قال: 
احلمد هلل انا بخير وصحة وعافية 
جي��دة واهلل جنان��ي م��ن كارثة 
جهراوي��ة تضاف الى كوارث هذه 

املنطقة واحلمد هلل على كل حال.
واضاف: ذهب��ت الحد املراكز 
االستش��ارية في اجلهراء للعالج، 
وبعدما صعدت االسانس��ير علق 
فين��ي اكث��ر م��ن نصف س��اعة 
وبعدي��ن هب��ط فج��أة، وكل هذا 
ورب��ي احس��به الكامي��را اخلفية 
الت��ي يقدمها محم��د الصيرفي، 
بس ليما هبط بس��رعة عرفت ان 
هالش��ي صچ مو متثي��ل، خاصة 

ليما »دشت« الغبرة علي.
ووجه س��فير املعاقني الشاعر 
س��ؤاال  العن��زي  عبدالك��رمي 
للمس��ؤولني ع��ن ه��ذا املرك��ز: 
هل ينتظ��رون مصيب��ة او احدا 
ميوت حت��ى يقوموا بتصليح هذا 
االسانسير؟ سؤال يحتاج الجابة، 

وما تشوف شر يا بوعبداهلل.

الشاعر عبدالكرمي العنزي

الصورة التخيلية القتران القمر باملريخ كما وزعتها بعض وسائل االعالم االسبوع املاضي د. صالح العجيري

كونا: قال الباحث الفلكي صالح العجيري ان 
كوكب املريخ موجود في السماء كل ليلة وهو 
يدنو من االرض كل س���نتني وشهرين تقريبا، 
مضيفا ان االقتراب املقبل له من االرض سيكون 

في 27 يناير املقبل.
وذكر العجيري، ردا على بعض االنباء التي 
وردت في وس���ائل اعالم مختلفة والتي افادت 
بأن كوكب املريخ س���يقترب من االرض خالل 
ش���هر رمضان ويصبح من الكبر بحيث يكون 
حجمه بق���در صفحة القمر، »ان هذا االمر غير 

معقول«.
واضاف انه في االقت���راب املق���بل لكوكب 
املريخ ستتدنى املسافة بينه وبني االرض الى 
99.33 مليون كيلومتر اي 0.66398 وحدة فلكية 

وس���يبلغ قطره 14.10 ثانية قوسية وسيبقى 
قريبا من االرض قبل اسبوع من التاريخ املذكور 

اعاله.
واشار الى انه ملن يريد مشاهدة املريخ هذه 
االيام فإنه يشرق الساعة الواحدة صباحا ويرى 
بالعني املجردة حتى الساعة الرابعة والنصف 
ويكون لونه احمر ومستقرا.  وقال العجيري 
ان املريخ سيقترن بالقمر مساء االحد املوافق 13 
اجلاري في متام الساعة السابعة لكن مشاهدة 
هذه الظاهرة بالعني املجردة في الكويت ستكون 
في صبيحة يوم االثنني فجرا من الساعة الواحدة 
حت���ى الرابعة والنصف، حيث ميكن من خالل 
رؤيته تلك معرفة موقع���ه وتتبعه ليلة بعد 

ليلة.

العجيري: المريخ لن يصبح بحجم القمر في رمضان

رئيس 
كولومبيا 

ثاني رئيس 
دولة في 

العالم يصاب   
بإنفلونزا 
الخنازير
ص 41


