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 يضع اهللا ســـره في أضعف خلقه، لم يعلم أهل تونس ان 
بوعزيـــزي ذلك الفقير املعدم هـــو مفّجر ثورتهم للتحرر من 
قبضة نظامهم القمعي (شـــني) العابدين بـــن علي الذي كان 
ســـجله حافال مبحاربة اهللا وعباد اهللا وكانت عناصر نظامه 
(شـــياطينه) ينتزعون احلجاب من رؤوس التونسيات أمام 
محارمهم الذين ال حول لهم وال قوة امام قوة نظامه البوليسي، 

فاإلسالم بنظره عدو لدود له وألعوانه.
  ويروي لي احد اصدقائي الذين زاروا تونس في عهد رئيسها 
املخلوع ان سلطات املطار يفتشون عن عالمات الصالة وآثارها 
في مقدمة الركب وفي اجلهة اليمنى واليسرى لظهور القدمني 
وال أعلم ملاذا استعدى تيس تونس االسالم لهذه الدرجة، رمبا 
ألنه يؤمن بالنظام الشيوعي البائد مع العلم انه انقرض منذ 
زمن بعيد، ورمبا يكون العامل املشترك في هذا االحتمال هو ان 
النظام التونسي البائد والنظام الشيوعي يتفقان على محاربة 

اهللا وينكران وجوده، لكن اهللا قد ميهل لكنه ال يهمل.
  وقد حاول الديكتاتور التونسي اللجوء الى فرنسا ومالطا 
لكـــن طلبه رفض ألنه ال فائدة من وجوده في هذه الدول بعد 

ان اصبح بالنسبة لهم كالعلكة التي انتهى حالها.
  كما في نهاية هذا النظام درس وعبرة مشتركة مع النظام 
البائد في العراق الذي رفع شعارا مفاده (آمنت بالبعث ربا ال 
شـــريك له) والعياذ باهللا، فعادى االسالم واملسلمني فصرعه 

االسالم وشنقه.
  ان االسالم ال يستحق ان يعادى من اي جهة كانت فهو دين 
الرحمة، ومن يستغل االسالم سياسيا او اعالميا او فكريا من 
اجل ان يحقق مطامحه فانه ســـيقع ال محالة في شـــر اعماله 
عاجال ام آجال، ناهيك عن املعاداة الصريحة لالسالم وتعذيب 
أتباعه، فلرمبا دعوة صادقة توافق ساعة مجابة قد تقلب دوال 

من حال الى حال.
  وأخيرا.. أهنئ الشعب التونسي على حريتهم التي نالوها 
هذه األيام وأسأل اهللا ان يوفقهم في املرحلة املقبلة في ادارة 

دولتهم. 

 منذ نشأة الكويت وتاريخها يسطر بحروف النور واخللود 
وعراقة الكلمة والصدق ومواقف حكامها وامتزاجهم وتوحدهم 
مع الشعب الذي بدا صغيرا حني اتخذ احلصن مقرا ومكانا يأوي 
إليه يحدوه أمل كبير في توافر األمان والطمأنينة، في ظل حكم 
آل الصباح الكرام، وقد اختاروا من ميثلهم خير من يرعى الرعية 
ويحقق لها األمن ويحفظ لها األمان ليشيع االستقرار في ربوع 
هذا الوطن الذي كتب له اهللا تعالى االستقرار واخلير والرخاء 
منذ نشأته األولى فظل ومايزال أمال يداعب نفوس الراغبني في 

األمان اآلملني في اخلير واحملبة للحياة الهانئة الكرمية.
  ونشأت الدولة واستقر كيانها وتوطدت عالقتها وعلت همم 
أصحابها وسمت ضمائر حكامها فصاروا خير من يرعى وخير 

من يؤمتن وخير من يعمل لرخاء الشعب ورفعة الوطن.
  مشـــوار طويل وعظيم بدأه األجداد من هذه األسرة احلاكمة 
استمر فيه اآلباء وتواصل معه األبناء وقد اتخذوا تاريخ أجدادهم 
نهجا يلزمونه ال يحيدون عنه ومنارة يستنيرون بها ومشاعل 
خيـــر تضيء الدروب والقلوب فتمأل النفـــوس إيثارا والقلوب 

محبة واملشاعر تواصال وعراقة.
  لم يكن آل الصباح ممن حاد عن طريق أجداده وتناسى سنة 
آبائه وهدي إخوانه، فقد ظلوا كما كانوا يؤثرون الشعب ليكون 
الكرم صفتهم والتواصل جسرهم الذي يعبرون من خالله الى 

الضمائر وينفذون منه الى املشاعر والقلوب.
  إنها احلكمة يستشـــعرها الصغير قبل الكبير فتثيره إعجابا 
ومتأله محبة ويلتمسها البعيد قبل القريب فتفيض القلوب اعتزازا 
ومتأل النفوس فخرا وزهاء، وهذا فعل الكبار ميتزجون بشعوبهم 
فيسعدهم ما يسعد الشعب ويضيق بهم ما يضيق بالشعب فتتقارب 

اآلمال وتتمازج التطلعات وتصبح األهداف واحدة.
  هذا فعـــل الكبار، كبار النفوس واألخـــالق، بدءا من صباح 
األول، مرورا باخليرين أمثاله من هذه األسرة الكرمية، وصوال 
إلى والد الشـــعب وحبيبه صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد الذي أجزل عطاءه للكويتيني مبناسبة األعياد الوطنية 
واليوبيل الذهبي لذكرى االستقالل ومرور ٥ سنوات على تولي 

سموه مسند اإلمارة.
  لقـــد كانت هدية ســـموه، بغض النظر عـــن قيمتها املادية، 
رســـالة يعيها اجلميع، فحواها ان إسعاد الشعب هدف ينشده 
ســـموه، وهو الذي يلتمس الهموم ويتطلـــع إلى تنمية الدولة 

ورخاء الشعب.
  لقد جاءت هذه املكرمة األميرية لتترجم صدق مشاعر الوالد 
نحو أبنائه كاشـــفة عن عمق التواصل بـــني احلاكم واحملكوم، 
معربة عن الصلة العظيمة لصاحب القلب الكبير الذي احتوى 
شـــعبه روحا وفكرا وعاطفة، فال يضيق صدره عندما ضاقت 

الصدور.
  شـــكرا لألب القائد، إنها كلمات الشـــعب الطيب فاضت بها 

املشاعر ولهجت بها الضمائر قبل األلسنة.
  شكرا لألب القائد كلمات تترجم مشاعر الشعب الذي ما زادته 

األيام إال محبة وطاعة لقيادته وانصياعا ألوامره.
  شـــكرا لألب القائد، كلمتنا تنطق بهـــا القلوب، وتزدهر بها 
املشـــاعر، وهنيئا للشـــعب هذه احملبة وهذا التواصل، وهنيئا 

لهذه الديرة حكامها وشعبها وأمنها وأمانها.
  حفـــظ اهللا أميرنا ووالدنا وســـدد على دروب اخلير خطاه، 
وعاشـــت كويتنا حرة مصونة ودامت أعيادها وأفراحها رخاء 

وأمنا وأمانا حتت ظل قيادتنا احلكيمة. 

 مفرح النومس العنزي

 تيس تونس واإلسالم

 جوهر الحديث

 فالح خالد العويهان

 وما الجود إال من سليل 
المكرمات

 رأي

 جزاكـــم اهللا يـــا صاحب 
السمو أجرا كثيرا وخيرا وفيرا 

وذرية صاحلة بارة.
  كل الشعب الكويتي الكبار 
والصغار أيا كانت توجهاتهم 
سيدعون لسموك بطول العمر 
ودوام الصحة والدعاء بحسن 
العمل وخير البطانة املخلصة 

الناصحة، فقد أسعدت فقيرا كثرت التزاماته، ومسكينا 
لم يكفه حد الكفاف مـــن قوته، ومدينا أتعبه ذل الدين 
وفحش القرض، وعائال يســـعى للغنى عن الناس، بل 
أسعدت أيضا من لهم أياد بيضاء في الصدقة ليقسموا 
نصيبا من هذه املكرمة ملن يعيشـــون معنا وبيننا من 
اإلخوة البدون أو املقيمني ويشركونهم في هذه الفرحة، 
فيعم األجر من رب ال يضيع أجر من أحسن عمال للمباشر 
لها أو املتســـبب فيها وســـواء أكان باذال ومعطيا أو له 

الفضل بالتكرم بها.
  فاملكرمة األميرية بنوعيها األول بصرف ١٠٠٠ دينار 
لكل مواطـــن والثانية بصرف مواد التموين مجانا ملدة 
عـــام لكل من يحمل بطاقة التموين، كلها تنطق ببياض 
قلبك يا صاحب الســـمو، رعاك اهللا، وتعكس تلمسكم 
معاناة الشـــعب من أزمة تعقبها أخرى، ونزاع ال نهاية 
له، ومساءالت ال تتوقف، مع ما يصاحب ذلك من شحن 

نفسي وسياسي.
  وتؤكد هذه املكرمة محبتكم لشعبكم كله دون متييز، 
هذا الشعب الذي يبادلكم الشعور نفسه، كما تدلل هذه 
املكرمة عمليـــا على عدم صحة ادعاء مـــن ادعى أن ما 
حـــدث من القوات اخلاصة بديوان النائب احلربش كان 

أنها  تنفيذا ألوامركـــم، كما 
تؤكد صـــدق ما قاله النائب 
مســـلم البراك مرارا من أن 
سمو األمير لم يأمر القوات 
اخلاصة بضرب املواطنني، 
وإمنا أمر بتطبيق القانون، 

فكبر مقتا ادعاؤهم.
  فطبت يا صاحب السمو، 
وطابت مكرمتكم التي نقترح على الشعب الكويتي الوفي 
أن يقتطع منها إضافة ملا ســـبق جزأين آخرين أولهما: 
صدقـــة عن أمير القلوب، أمير الكويت الراحل الشـــيخ 
جابر األحمدـ  رحمه اهللا تعالىـ  وفاء ومحبة له، واجلزء 
الثاني منها: تنظيم مساهمة شعبية مببلغ مالي عند بيت 
الزكاة إلنشاء مســـجد جامع متعدد األغراض الشرعية 
باسم صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد، وهو 
تبرع عن طيب نفس من الشـــعب ألميره، كل مبا يجود 
به وفاء لبعض فضله وردا للتحية، فما جزاء اإلحسان 
إال اإلحسان، فمن األعمال اخليرة التي يجري أجرها بإذن 
اهللا وتدوم بركتها في الدارين بناء املساجد حيث أجرها 
متعدد ومتفرع، ففيها يكون سقيا املاء وإقامة الشعائر 
وطلـــب العلم النافع وعقد حلقـــات الذكر وحفظ كتاب 
اهللا سبحانه وسنة نبيه صلى اهللا عليه وآله وصحبه 
وسلم، فضال عن الدورات واحملاضرات الفصلية وغيرها، 
وقد علمنا أن شبابا من املنطقة الرابعة يسعون لتنظيم 
وتنفيذ هذه الفكرة الطيبة ونتمنى أن تعمم على بقية 
أهل الكويت األخيار، فنعم الشعب املخلص ونعم األب 

احلاني صاحب السمو األمير حفظه اهللا ورعاه.
  Salman.f@man.com 

 املواطـــن محمد امليموني 
املطيري لـــم ميت في قلوب 
اهل الكويت، فذكراه ستبقى 
فـــي كل بيـــت ألن اجلميع 
اشـــمأز من فظاعة قتله من 
اناس يفترض ان يكونوا في 
خدمة وحماية الشعب، كم هو 
مخيف ومرعب ان تفقد الثقة 

مبـــن يفترض به ان يحميك، كم هو مؤلم ان يقتل االخ 
اخـــاه، كم هو محزن ان يحصل هذا عندنا في الكويت، 
هذا البلد املعروف عن شعبة بحبه للسالم وحبه لعمل 
اخلير، حتـــى وصلت هذه األعمال اخليرية الى مغارب 

األرض ومشارقها.
  لكن الســـؤال الذي يطرح نفســـه: كم حالة مشابهة 
للمرحوم محمد امليموني لم يتم اكتشافها؟ ان كنا نعلم 
فتلـــك مصيبة وان كنا ال نعلم فاملصيبة اعظم، عزاؤنا 
الوحيد هو ان هذه اجلرمية البشعة مت اكتشافها وهي 
اآلن بيد القضاء الكويتي العادل والشامخ، كما ان هناك 
جلنة حتقيق فـــي مجلس االمة، والرأي العام الكويتي 

بانتظار نتائج هذه اللجنة.
  وزير الداخلية قدم استقالته احساسا منه باملسؤولية 
السياسية وبعد ان مت احراجه بتصريح الداخلية االول 
الذي كان مخالفــــا للواقع واحلقيقة مما وضع الوزير 
في موقف ال يحســــد عليه، كيف يصدر بيان كهذا من 
وزارة حتمي امن الكويت، وأين املصداقية والشفافية مع 
املواطنني، اين االعالم االمني لوزارة الداخلية واجلهات 

االخرى من هذا البيان املخزي واملغلوط؟!
  اين دور الناطق الرسمي من ذلك البيان والتأكد من 
صحته قبل وصوله الى الوزير؟ أليس هذا من صميم 
اختصاص االعالم األمني؟ اين دور الوكالء املساعدين 
من احلد من هذا الفســــاد وأين دورهم من هذا البيان؟ 
كيف يكون هناك ما يقارب ١٤ وكيال مساعدا وهذا هو 
حال وزارة الداخلية؟ نحن ال نعمم، فهناك الكثير من 
املخلصني واحلريصني على امن الكويت وشعبها، لكن 
الواقع املرير واحملزن واملخيــــف هو الذي دفعنا لهذا 

التساؤل املنطقي.

امام مفترق طرق،    نحن 
ويجب على وزارة الداخلية 
ان تطهر هذا اجلهاز احلساس 
من الفســـاد واحملســـوبية 
والشللية وإال فعلى املواطن 
السالم، فقتل وتلفيق التهم 
للمرحوم محمد امليموني قد 
يحصـــل ألي مواطن وألي 
مقيم، ولن يهدأ لنا بال إال بالكشف عن احلقيقة وإصالح 

هذه املؤسسة املهمة.
  نحيي النواب الذين أثاروا وسلطوا الضوء على هذه 
اجلرمية البشعة فلهم منا الشكر واالمتنان وندعوهم الى 
االستمرار في الضغط السياسي حتى يتم تطهير وزارة 
الداخلية من املفسدين، كما يجب اعادة النظر في منهجية 
العمل ومعايير القبول، كما اركز على جزئية يجب االنتباه 
لها وإلغاؤها فورا وهي صالحية املباحث بحجز املتهم 
ملدة اربعة ايام للتحقيق، ويجب ان تكون فترة التحقيق 
١٢ ساعة ومن ثم احالة املتهم الى النيابة وذلك لضمان 
ســـالمة املتهم، فاملتهم بريء حتى تثبت ادانته، وليس 

مجرما يجب تعذيبه واهانته وتعليقه وقتله. 
  نحن اآلن على ابواب استجواب وزير الداخلية املستحق 
ملسؤوليته السياسية عن تعذيب وقتل مواطن كويتي، 
لكن اذكر ان القضية ليســـت إزالة الوزير مع قناعتنا 
مبسؤوليته السياسية بهذا اخلصوص، وإمنا املهم هو 
إصالح هذه الوزارة التي أنشئت من اجل حماية الوطن 
واملواطنني، كما ندعو اعضـــاء مجلس األمة الى العمل 
على فصل تبعية األدلة اجلنائية والطب الشـــرعي من 
وزارة الداخلية وإحلاقها بوزارة العدل لضمان احليادية، 
وإلغاء صالحية الداخلية مبنح اخلدمة املجتمعية لكل 
من حكم عليه بثالثة شهور او اقل، وذلك إلضفاء هيبة 

القانون على اجلميع.
  هذه دعوة مفتوحة وبداية رحلة األلف ميل لتطهير 
جميع وزارت الدولة من الفســـاد والشـــللية والتخلف 
اإلداري. رحمك اهللا يـــا محمد امليموني املطيري وألهم 

أهلك الصبر والسلوان. وعظم اهللا اجرك يالكويت.
  almuzayenfaisal@yahoo.com  

 المحامي سلمان البرازي

 معاني المكرمة األميرية 
ودالئلها

 الشغف بالحق

 فيصل حمد إبراهيم المزين

 محمد الميموني المطيري.. 
لم يمت 

 كلمة صدق

 بالفعل ال بأس وال ضرر من االستجواب مهما كان 
موضوعه ووقت تقدميه وشخص الوزير املستجوب 
حتى ولو كان ســـمو رئيس مجلس الوزراء، فال 
يجوز أن يكون االستجواب معطال ملسيرة السلطتني 
التنفيذية والتشريعية كما أن االستجواب ال يصلح 
ألن يكون عذرا لتوقف اإلجناز، وهذا ما يردده كثير 
من النواب والسياســـيني واملتابعني، وهذا ما أقره 

وأعتقده وأجزم به أنا شخصيا.
  بيد أنني ومن خالل متابعتي اتضح لي غير ذلك 
وخصوصا بعض املمارسات األخيرة، فعلى سبيل 
املثال االســـتجواب األخير لســـمو رئيس مجلس 
الوزراء فقد اتخذ قرار تقدميه منذ سقطت حصانة 
النائب فيصل املسلم ولغايات جمع النواب خلفه 
مت تأجيلـــه إلى أن أتت أحداث الصليبخات فأعلن 
عنه على رؤوس األشـــهاد وقالوا إنه سيقدم يوم 
األحد إال أنهم أجلوا تقدميه ليوم االثنني، ملاذا؟ لكي 
ال يدخل على جدول جلسة الثالثاء ويعرض على 
جدول جلسة ١٢/٢٨ وهذا يأتي كتكتيك سياسي ال 
بأس منه، ولكن البأس كل البأس والضرر الشديد 
واخلوف على اإلجناز والتقـــدم والتعاون، يأتي 
من خالل ممارسة الضغط وتوجيه االتهامات في 
كل االجتاهات بل وحتى التوجه للشارع وتوتير 
األجواء بل وتسميمها من أجل اجبار غير املقتنعني 

مبادة االستجواب ليحولوا مواقفهم.
  ومن أجل حتقيق هـــذا وليأخذوا وقتهم أجلوا 
تقدميه (االستجواب) يوما واحدا ليأخذوا فسحة 
أســـبوعني وضغطوا فيها البالد والعباد وبالفعل 
جعلوا البلد يقف على رجل واحدة ما جعل أنفس 
وعالقات أعضاء السلطتني في أسوأ حال مما أدى 
بالضرورة إلـــى توقف التعاون وبالتبعية توقف 
اإلجناز وتوسيع مدة االستجواب كان لرغبة مقدميه 
في اتخاذه كأولوية لها األسبقية على كل ما سواها 

من مواضيع مهما كانت أهميتها.
  أما القول بأن املجلس في اليوم التالي لالستجواب 
أجنز قانون مكتسبات املرأة وقانون اللحية فهو 
ضمـــن أمور منجزة بالفعل مـــن اللجان ومدرجة 
على جدول أعمال املجلس، ولكن السؤال ما الذي 
أجنزته جلان املجلس وهي مطبخ ومصنع إجنازات 
املجلس خالل تلك الفترة منذ تقدمي ذلك االستجواب 
إلى أن متت مناقشته أجزم بأنها صفر وهذا له ما 
يبرره من كون أعضاء املجلس من النواب قلوبهم 
مشحونة ســـواء كانوا مؤيدين أو معترضني كما 
أن العالقة ستكون مشـــحونة أكثر جتاه أعضاء 
السلطة التنفيذية ما يؤدي إلى ضعف ان لم نقل 
موت روح التعاون، والتعاون بني أعضاء السلطتني 
أســـاس ضروري وال مناص منه لتحقيق اإلجناز 

مهما صغر أو كبر. 
  من هنا وعلى هذا األساس أقول ان االستجواب 
يجب أال يساء استخدامه فهو أداة دستورية متاحة 
لنواب األمة لتســـليط الضوء على خطأ معني مع 
لفت نظر الكافة إليه من أجل معاجلته وليس الهدف 
األساسي منه إسقاط حكومة أو عزل وزير وعليه 
أضرع للمولى جلت قدرة بأن يفتح بصر وبصيرة 
نوابنا لغاية املشرع الدستوري من أداة االستجواب 
وأال يفرطـــوا في اخلروج على هذه الغاية النبيلة 

الراقية التي تؤدي بالضرورة لإلجناز والتقدم.
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