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استجواب مستحق 
وآخر مصطنع

تاريخ إيران
 معنا!

استجواب اإلضرار باألمن الوطني واإلضرار بالعالقات 
اخلليجية واالنحياز للسياسة اإليرانية استجواب مستحق بكل 

ما حتمله الكلمة من معنى، ألنه ميس أمن البلد ومستقبلها، 
استجواب مبرر، ألنه سيسقط أقنعة أدعياء الوطنية ويكشف 

حقيقة املتباكني على أمن البلد وشعبه. استجواب يجب أن 
يكون علنيا، لتتاح الفرصة للشعب الكويتي أجمع االطالع على 
مجرياته، حتى ال يحرم احلقيقة الكاملة، ودعونا من األصوات 

النشاز التي تلغو لعلها تغلب، التي تريد أن تعمي الناس عن 
احلقائق بالصراخ والعويل، وتسعى لصرف األنظار عن أهمية 

االستجواب واستحقاقاته، عبر اختالقها الستجوابات في 
قضايا جانبية أو هامشية إن لم تكن شخصية، مثل استجواب 

الرياضة الذي تزعمت تقدميه »كتلة العمل الوطني« الطفل 
املدلل عند احلكومة، لكي حتمي سمو رئيس الوزراء بطريقة 
مكشوفة، ال ميكن أن تنطلي على الناخب البسيط فضال عن 

املتابع السياسي، ولقد أوجز وصف هذا التحايل البرملاني 
النائب د.وليد الطبطبائي في حديثه يوم الثالثاء املاضي في 

مجلس األمة بقوله »إن جلسة اليوم أحدثت حتوال كبيرا في 
العالقات احلكومية، وواضح أن رئيس الوزراء ناصر احملمد 
وجه أدواته ضد الوزير أحمد الفهد من أجل حماية نفسه من 

االستجواب«، ويعني بذلك جلسة إحالة استجواب الرياضة 
إلى التشريعية. تلك اجللسة املشهورة التي مت تصوير مشهد 

متثيلي كوميدي فيها عما يجب أن يكون عليه نائب األمة 
من حرية االختيار حسب قناعاته الشخصية، وما ميليه عليه 
الضمير الوطني ورغبة ناخبيه، واملشهد من بطولة الطائفيني 

واحلكوميني، وذلك في انقسامهم بني املوافقني والرافضني 
إلحالة االستجواب إلى التشريعية، ليخلقوا ضبابية بني النائب 

احلر والنائب الساعي وراء املصالح الشخصية، فيمنحونا 
شيئا من اإلثارة املمزوجة بالفكاهة، بالطبع بعد مشهد الهوشة 

الدراماتيكي الشهير، ولعل هذا ينبئنا بأن هناك مخرجا 
سينمائيا كبيرا يدير كثيرا من األحداث السياسية بشكل 

يخالف التوقعات، هدفه إشغال الوطن واملواطنني عن األهم، 
واهلل يستر منه.

٭ أخيرا: من عادتي أن أكون على طول اخلط ضد أي اتهام 
ألي استجواب بالشخصانية، فأنا ال أحبذ أن أكون من ربع 

إجهاض االستجوابات حتت بند »مو وقته«، ولست ممن يدعي 
الفهامية واخلبرة الدستورية فيتهم استجوابات اآلخرين 

بأنها غير دستورية ليحرم النواب حقهم في إبداء الرأي أمام 
زمالئهم في املجلس وحتت أعني ناخبيهم، ولكن إن كان هناك 
استجواب شخصاني بجدارة وغير دستوري مبعنى الكلمة، 

واستجواب خلط أوراق مفضوح من الدرجة املمتازة مع مرتبة 
الشرف فهو استجواب الرياضة املقدم إلى نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدولة لشؤون اإلسكان ووزير الدولة لشؤون 
التنمية الشيخ أحمد الفهد، »وشرهتك على اللي يصدق غير 

هذا الكالم«.

٭ ديسمبر 1983 استهداف محطة كهرباء في الكويت.
٭ ديسمبر 1983 تفجير قنبلة استهدفت السفارة 

الفرنسية في الكويت.
٭ ديسمبر 1983 تفجير سيارة مفخخة مبطار الكويت 

الدولي ومقتل فني مصري اجلنسية.
٭ ديسمبر 1983 تفجير شاحنة استهدفت السفارة 

األميركية وأدت الى مقتل 7 أشخاص وجرح ما ال يقل 
عن 37 شخصا.

٭ ديسمبر 1984 اختطاف الطائرة الكويتية )كاظمة( 
وقتل 2 من اجلنسية األميركية مبطار مشهد.

٭ مايو 1985 تفجير موكب سمو األمير الراحل الشيخ 
جابر األحمد واستشهاد عسكريني وجرح آخرين.

٭ يوليو 1985 تفجير املقاهي الشعبية بالوطية 
والساملية واستشهاد 11 شخصا وجرح 89 آخرين.

٭ أبريل 1986 محاولة فاشلة الختطاف طائرة اجلابرية 
بعد إقالعها من الهند.

٭ يونيو 1986 ثالثة تفجيرات مبجمع نفطي في 
األحمدي بواسطة قنابل مزروعة.

٭ يناير 1987 تفجير سيارة مفخخة بجانب فندق 
ميرديان أثناء انعقاد مؤمتر القمة اإلسالمي في الكويت.

٭ يناير 1987 تفجير سيارة مفخخة بجانب مخفر 
الصاحلية وسط العاصمة.

٭ أكتوبر 1987 صاروخ إيراني يضرب مبنى تابع 
ملؤسسة نفط الكويت.

٭ أكتوبر 1987 تفجير مكتب اخلطوط االميركية )بان 
أميركان( في الكويت بسيارة مفخخة.

٭ نوفمبر 1987 تفجير مكتب شركة تأمني وسط 
العاصمة الكويتية.

٭ أبريل 1988 تفجير مكتب اخلطوط اجلوية السعودية 
في الكويت.

٭ اختطاف الطائرة الكويتية )اجلابرية( وهبوطها 
مبشهد ومن ثم الى الرنكا وبعدها الى اجلزائر وقام 

اخلاطفون بقتل 2 من املواطنني االبرياء.
٭ مايو 1988 تفجير سيارة مفخخة أمام مبنى اخلطوط 

اجلوية الكويتية وسط العاصمة في الكويت.
> > >

٭ من الفرية: 2010 اكتشاف شبكة جتسس إيرانية في 
الكويت.

2011 اإلفراج عن س.ذ إيراني اجلنسية مدبر تفجيرات 
1983 والتي راح ضحيتها 18 شخصا بريئا.. بصراحة 

ال تعليق.

في الصميم
م.غنيم الزعبي

تعالوا نبتعد 
عنهم ونقترب 
من بعض

على مدى أكثر من 7 سنوات منذ بداية تعييني في 
وزارة املواصالت عملت في مراقبة جميع موظفيها 
من االخوة الشيعة، وطوال هذه املدة لم أحس بأي 

تفرقة أو اختالف في معاملتهم لي عن معاملتهم 
بعضهم لبعض، ويعلم اهلل أنها كانت أياما جميلة 
كانت مليئة بالغشمرة والسوالف الضاحكة بيني 
وبينهم حتى أنني كنت أقول لهم »أنا صاير حبة 

خال بينكم، أو كأنني قدساوي مضيع دش اجلمعية 
العمومية للنادي العربي«.. وخالل هذه الفترة 

اكتشفت زيف ادعاءات بعض مدعي التدين من 
طائفتنا السنية الذين مألوا رؤوسنا باألفكار اخليالية 

واملتطرفة عن إخواننا الشيعة، فقد وجدتهم أناسا 
عاديني مثلنا مهمومني ومشغولني بتفاصيل حياتهم 

اليومية، فهذا يحاول إيجاد شقة إيجارها مناسب 
لدخله لكي يخرج من بيت والده، واآلخر عنده ولده 
»ملوع كبده« ال يريد أن يدرس وليس هناك وظيفة 
تقبله مبؤهله الدراسي احلالي، وهكذا.. فهم ليسوا 

مشغولني بنا بل وال يسهرون الليالي يحيكون 
املؤامرات لنا، وال هم مشغولني بكل ما يسيء لنا، 

بالعكس هم أناس طيبون متسامحون يحبون هذا 
الوطن مثلنا بل وأكثر.

لذلك استغربت عندما وقعت على حساب التويتر 
ألحد املغردين الذي نصب نفسه حامي حمى الطائفة 

الشيعية، ولكن الغريب والالفت للنظر هو أنني لم 
أره يهتم أو يتبني قضية واحدة حقيقية تدخل في 
صميم وأعماق املجتمع الشيعي، فقط هجوم وراء 
الهجوم، على الطرف الثاني والسعي بكل إخالص 
لإلساءة له والتشنيع به بأبغض الوسائل، فهو في 

إحدى تغريداته القبيحة يقول »يقطر الدهن من 
حلاهم غير املهذبة بعد وجبات دسمة يأكلونها دون 

أن يشكروا ولي نعمتهم«، أين مصلحة الشيعة 
في استعداء والسخرية من قطاع كبير من الشعب 

الكويتي.
ما الفائدة التي سيجنيها اخواننا الشيعة من تصوير 
إخوان لهم في الوطن والدين بهذه الصورة التعيسة.

الذي يحب الشيعة ويبحث عن مصلحتهم يحب 
الكويتيني كلهم ويبحث عن مصلحتهم، ومصلحة 

الكويتيني هي في الوحدة الوطنية وفي احلديث عن 

األشياء التي جتمعنا، وطرح احللول الناجعة ملشاكلنا 
وهمومنا التي هي واحدة سواء سكنا في صباح 

الناصر أو كنا من سكان الدسمة، فكلنا نعاني من 
نفس املشاكل. 

فكما أن هناك مدرسة سيئة في صباح الناصر هناك 
مدرسة تعبانة في الرميثية، وكما أن هناك مستوصفا 
يعالج جميع األمراض بالبنادول في الفردوس، هناك 

كذلك مستوصف يعاجلك الدكتور فيه ويكتب لك 
الوصفة قبل أن تدخل عليه في بنيد القار، فكلنا 

في الهم كويتيون، ال تقل لي شيعيا أو سنيا، بل قل 
كويتيا فقط.

في النهاية أود القول إن السنة والشيعة في الكويت 
يقتربون أكثر من بعضهم كلما ابتعدوا عن املتطرفني 

من الطرفني الذين يزيدوننا شقاقا ويقتاتون على 
اختالفاتنا، تعالوا نقطع عنهم املاء والكهرباء بابتعادنا 
عنهم وعن بضاعتهم الفاسدة التي يحاولون ترويجها 

بيننا، نحن عشنا على هذه األرض وسنعيش إلى ما 
شاء اهلل..ولن يفرقنا هؤالء الشواذ، فلنبتعد عنهم، 

ونقترب من الوطن الذي يجمعنا كلنا.

ghunaimalzu3by :تويتر

M50514514@hotmail.com

reemw25@hotmail.com

م. ضاري محسن المطيري

ريم الوقيان

رياح التفاؤل

رمييات

العقيد معمر محمد عبدالسالم ابومناير القذافي، 
سأفترض فيك االنسانية او بواق لها او حتى رائحة 
منها بني طيات جنون االربعني عاما التي حكمت فيها 
ليبيا باحلديد والنار، كما سأفترض ان نيران الثوار 

باالضافة الى قصف الناتو قد اعادوا اليك شيئا 
من رشدك الذي اضاعه غيك ومتاديك وغطرستك 

التي صورتك مخلصا للبشرية في بعض من حملات 
تصريحاتك التي اطلقتها طوال مدة حكمك.

لست ليبيا ولم اعرف ليبيا اال بعد ان اعاد رسم 
خارطتها الثوار االبرار الذين شبوا عن طوق جنون 
حكمك وارتضوا طريق العقل سبيال حتى ولو ادى 

بهم الى التهلكة، فأعادوا تنشيط معلوماتنا اجلغرافية 
عن احلبيبة ليبيا وعرفنا مصراته واجدابيا واخوتها 

من مدن وقرى ليبيا التي غيبها حكمك عنا ألكثر 
من 4 عقود قتلت خاللها كل ما هو جميل في ليبيا 

عمر املختار واحلتها الى ليبيا القذافي التي ال نعرفها 
وال نريد ان نعرفها، بل ان االمر وصل بنا الى حد 

كراهيتها في بعض االوقات، وال نالم اذا كان الليبيون 
انفسهم كرهوا حتى اسم بلدهم خاصة اذا ما قرن بـ 
»اجلماهيرية« التي اخترعتها وابتدعتها، واجزم بأن 
بدعة »اجلماهيرية«.. في النار مثلها كمثل عشرات 

البدع التي نطق بها لسانك وخطها قلمك في رواياتك 
وكتبك التي ال تساوي في »سوق الفجالة« فلسا، وال 

تقيم في سوق االدب سوى انها هراء شخص لوث 
السلطة فلوثت عقله.

أخاطب اجلزء الغائب البعيد في شخصيتك، االنسانية، 
انسحابك، تنحيك، هروبك، نفيك، ايا كان املسمى الذي 
ستخرج به من ليبيا، وأيا كانت الوسيلة التي ستزيل 
ثقل حكمك من فوق كواهل الليبيني، فستكون افضل 

لك، ال اعرف كيف، ولكن اعتقد ان رحيلك سيكون 
افضل لك من تنقلك من مستشفى الى مستشفى 

هربا من قصف قوات الناتو، فال اتصور ان »أنفة« 
و»كبرياء« كان حتى 3 اشهر مضت قائدا مهابا يتنقل 
بني اروقة املستشفيات وغرف الطوارئ كأنه مراجع 

كويتي اضاع بطاقته املدنية وظل »يحوس« بحثا 
عن مستشفى يقبل بعالجه. يقال ان »العظمة قرينة 

اجلنون«، ولك من الثانية نصيب كبير ولم يطلك من 
االولى اال الشكل االستعراضي الذي اختطيته لنفسك.

هل تعرف كيف سيصفك التاريخ مستقبال؟ 
سأختصرها لك بجملة واحدة وكأنني أقرأها في كتاب 

ليبيا احلديثة بعد رحيلك بسنوات »حكم االستعمار 
االيطالي ليبيا منذ العام 1911 وحتى 1951، وبعدها حكم 

امللك السنوسي ليبيا املوحدة حتى العام 1969، ومنذ 
العام 1969 حتى اليوم وقعت ليبيا حتت استعمار 

احلكم القذافي الذي كاد يحيلها الى بلد خارج منطق 
نطاق الكرة االرضية«.

صدقني، املؤرخون لن يفكروا حتى بضمك الى قائمة 
اعتى طغاة العالم، كأدولف هتلر »صاحب حلم املانيا 

فوق اجلميع«، ولن تكون كموسوليني »احلالم بعودة 
االمبراطورية الرومانية«، وال حتى كستالني »حامي 

حمى الثورة البلشفية«، ولن تكون حتى كعيدي 
أمني، فهؤالء الطغاة وغيرهم كانوا وان جتردوا من 

انسانيتهم عقالء لم يؤلفوا كتابا اخضر يتحدث عن 
الدجاج وال تفسير الفرق بني االنثى واملرأة، سيذكرك 

التاريخ، رمبا سيذكرك باسم »املهرج الطاغية«، وال 
تلمني فخطاباتك االخيرة ليست بخطابات رجل متزن 

ناهيك عن ان تصلح كخطابات قائد، طاغية كان ام 
عادال. كتبت ما كتبته وانا اعلم انه لن يصلك مني 

حرف واحد، ولكن هي رسالة في زجاجة القيها في 
بحر الكتابة رمبا تصل احدا ما، وادعو اهلل سبحانه 

وتعالى ان يرفع عن اشقائنا في ليبيا ويعجل بفرجهم 
بخروجك قريبا، بأي شكل كان، فلم تعد ليبيا حتتملك 

يوما واحدا.

رسالة في 
زجاجة إلى 
القذافي

رمسة
فارس السبيعي

من املسؤول 
عن حل مشكلة 
املرور؟

تبلغ مساحة الكويت حوالي 18 ألف كيلومتر مربع، 
وتتركز املدن واخلدمات على امتداد ساحل اخلليج 

العربي مشكلة بذلك 15% من إجمالي مساحتها، 
وتعاني مدينة الكويت العاصمة من شدة االختناق 

الذي تسببه حركة املركبات صباحا خالل أيام العمل 
الرسمية مما يؤثر على البالد والعباد مبا ال يخفى 

على أحد.
ويرجع السبب في ذلك إلى متركز اخلدمات 

واملجمعات واملعاهد فيها، مما يجعل الزحف يسير 
باالجتاه املعاكس، فمن األطراف والوسط يتجه 
الناس إلى مركز املدينة لقضاء أعمالهم مع أن 

العكس هو الصحيح وخالل السنوات األخيرة 
املاضية بدأت مشكلة االختناقات املرورية تتفاقم 

حتى غدا مشوار العشر دقائق يستغرق ساعة 
كاملة مع ارتفاع الضغط، وال حول وال قوة إال باهلل، 
ولم نشاهد أو نسمع جهة معينة أو وزارة أو حتى 

مجلس الوزراء املوقر يناقش هذه املشكلة سوى 
تقرير بلير رئيس وزراء بريطانيا األسبق والذي لم 

يؤخذ به لعدم واقعيته، وخالل هذه السطور أود أن 
أرمس رمسة ملن يهمه األمر بإنشاء قسم أو مكتب 
يتبع مجلس الوزراء املوقر يقوم بشراء اقتراحات 
املواطنني واملقيمني ألي مشكلة تعجز احلكومة عن 

حلها أو ترغب في معرفة حلول وبدائل أخرى.
وهنا لدي اقتراح متواضع أتبرع به ملن يعينه أمر 
االختناقات املرورية ويرغب في حلها خدمة للبالد 
والعباد ألن شوارعنا في الصباح الباكر أصبحت 

»تضيق اخللق« وهذا االقتراح يتكون من عدة 
نقاط:

األول: حتويل طريق املقوع ـ األحمدي إلى شارع 
سريع رئيسي يبدأ من الكويت العاصمة وينتهي في 

تقاطع شارع عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود 
مع ميناء األحمدي أو مع جسر مستشفى العدان.

الثاني: تغيير موعد الدوام الرسمي للوزارات 
واملجمعات التجارية واحملاكم واجلامعات من الساعة 
الثامنة إلى الساعة التاسعة صباحا لينتهي في متام 
الثالثة، مع تقدمي دوام طالب املدارس واملعاهد ليبدأ 

في متام الساعة السابعة صباحا لينتهي في متام 
الساعة الثانية عشرة والنصف.

الثالث: فرض ضريبة استخدام طريق من خالل 
إنشاء عدة كبائن على امتداد الطرق الرئيسية 

وتشمل غير املواطنني ممن يعملون في وظائف 
هامشية ويستثنى من ذلك حملة الشهادات 

اجلامعية من جميع اجلنسيات.
الرابع: تكثيف عدد الناقالت اجلماعية بأنواعها 

الكبيرة والصغيرة املكيفة وزيادة عدد مساراتها 
وطرقها بحيث تتوافر على مدار الساعة وتغطي 
الطرق الداخلية للمناطق، فتغني بذلك الكثير من 

العمالة عن استخدام السيارات الشخصية.
آخر رمسة: الكويت بلد غني أنعم اهلل عليه بنعم 

كثيرة وتنعم باألمن واألمان، وشيء محزن أن نرى 
القرارات متعثرة على جميع األصعدة، مما جعل 

البلد تتأخر وتقف في مكانها، والسؤال امللح الذي 
يطرح نفسه، من املسؤول عن حل االختناقات 

املرورية؟ مجرد سؤال.
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