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سجل تقرير »جلنة ثامر« حاالت احلصول 
على اجلنسية من خالل »الغش والتزوير« 
ما اضطر النواب للدعوة إلى حتويل هذا 
األمر إلى القضاء، وهي خطوة جيدة بعد 
أن كث���ر العبث بهذا امللف، وكانت جريدة 
الوطن قد نش���رت في شهر يناير املاضي 
ملفا خطيرا عن تسجيل أطفال في مناطق 

تتبع إحدى الدول اخلليجية بأسماء آباء وهميني ممن يحملون 
اجلنسية الكويتية، مقابل أموال طائلة يحصلون عليها وتصل 
إلى 20.000 دينار للطفل الواحد، هذا التالعب اخلطير مبصير 
البش���ر يجب أن يتصدى له القضاء العادل، ومن يجادل في 
حتمل املزور واملتاجر باجلنس���ية مسؤوليته عن فعله فهو 

شريك له في اجلرم.
نعم، هناك متاجرة نش���طة يقوم بها من أوصلهم الناس 
إلى سدة املسؤولية فاستخدموا نفوذهم للضغط � عبر آليات 
العمل السياس���ي في بالدنا � لصالح تلك املتاجرة وحتقيق 
الثراء لهذا البعض من خالل توظيف نفوذهم ملنح اجلنسية 
بطرق ملتوية، واحلكومة هي املسؤول األول عن تسلل هؤالء 
إلى مراحل متقدمة في منح اجلنس���ية بعد أن كشف تقرير 
»جلنة ثام���ر« مالحظات خطيرة في ملفات ال� 33 ش���خصا 
الذي���ن حصلوا على اجلنس���ية بهذه الطرق، م���ا دفع بأكثر 
النواب حماسا للتجنيس إلى وقفة مراجعة جتاه التجنيس 
العشوائي، الذي أوصل مجلس الوزراء عام 2005 إلى اعتماد 
منح اجلنس���ية ل� 340 شخصا على بند ما يستجد من أعمال 
في إحدى جلسات مجلس الوزراء، حسبما ذكر النائب عادل 

عبدالعزيز الصرعاوي.
آن األوان إليقاف هذا العبث وإغالق »سوق اجلناسي« الذي 
كشفه ذلك التقرير الشجاع الذي كشف حصول 4 أشخاص على 
اجلنسية الكويتية رغم صدور أحكام قاضية في مسائل أمنية 
خطي���رة، وأن هناك 88 حالة جتنيس لم يقم أصحابها بعمل 
البصمة الوراثية وهي أبسط متطلبات التجنيس، والسبب 
هو اخلوف مما ستكشفه تلك البصمة من مزاعم تتناقض مع 
األوراق املقدمة مللف التجنيس، وقد طالب التقرير بوضع آلية 

ثابتة لعملية التجنيس داخل اللجنة املشتركة.
يا سادة ويا سيدات، الشعب الكويتي ال يرضى مبمارسة 
الغش والتزوير، وبالذات في مسألة االنتماء إلى هذا الوطن، 
وحسنا فعلت احلكومة بتكليف »جلنة ثامر« بتقصي الثغرات، 
وعليها اليوم أن تستكمل ما بدأته بإحالة التقرير إلى القضاء 
حتى تترتب عليه نتيجة مفيدة، فهو مقدم إلى مجلس الوزراء 
منذ 2009/1/26 ولم يتم اتخاذ القرار الالزم بشأنه إلى اليوم، 
وهذا أمر غير مقبول بالنظر إلى مبادرات س���ابقة للحكومة 
بإحالة موضوع مصروفات مكتب رئيس الوزراء إلى النيابة 
وغيرها من اخلطوات التي يجب أن يكون تقرير »جلنة ثامر« 

متوجا لتلك اخلطوات السديدة.
كلمة أخيرة: شكل مجلس الوزراء جلنة تتولى تفعيل املضامني 
التي اش���تمل عليها النطق السامي الذي ألقاه صاحب السمو 
األمير، يحفظه اهلل، في دور االنعقاد الس���ابق ملجلس األمة، 
والذي أكد فيه على »ضرورة معاجلة امللفات احليوية واملهمة«، 
وهو ما يجعل التصدي بحزم للممارسات اخلاطئة في موضوع 
التجنيس مؤشرا على جدية احلكومة في التجاوب مع التوجيهات 

احلكيمة لقائد البالد.

النيابة توجه للمطيري
 العائد من غوانتانامو

3 تهم »أمن دولة«
مؤمن المصري

من املقرر أن حتسم النيابة العامة اليوم 
دع����وى أمن الدولة املتهم فيها املواطن خالد 
املطيري العائد م����ن غوانتانامو إما بإحالة 
الدعوى إلى محكمة اجلنايات وحتديد جلسة 
لنظرها وإما بحفظها. وقد يستمر حجزه 21 
يوما في الس����جن املركزي أو إخالء سبيله 

بكفالة مالية.
وقد وجهت النياب����ة العامة له تهم هي: 
القيام بأعمال عدائية ضد دولة أجنبية صديقة 
وتعريض عالقات الكويت الديبلوماسية مع 
دولة صديقة »باكستان« خلطر القطع عبر 
الس����فر إليها دون إذن من الس����لطات لقتال 
القوات األميركية واألجنبية هناك. وقد أكد 
املطيري في التحقيقات عدم عالقته بتنظيم 
القاعدة أو طالبان وأنه توجه إلى باكستان 
ملساعدة الفقراء والتطوع ألعمال اخلير مع 
بعض معارفه، مضيف����ا أنه ليس له عالقة 
بأي مجموعات إرهابية. وقد مت القبض عليه 
كونه عربي اجلنسية عقب أحداث 11 سبتمبر 
الشهيرة، فقد قبض عليه فجأة دون أي جرم 

ارتكبه على حد قوله.
وعلمت »األنب����اء« من مصادر مقربة من 
املطيري أنه يعاني من مرض الكبد الوبائي، 
ويواصل حاليا مراجعة املستشفى العسكري 

لتلقي العالج الالزم.

السبيعي: عودة الضابط  
 الشمري من اليمن

مرهونة برفع أمر منع السفر
ق��ال ال�محامي 
الحميدي السبيعي 
محام����ي الضابط 
الكويتي الحميدي 
حم����اد الش����مري 
الذي كان مسجونا 
من����ذ  بالي��م����ن 
سنتين تقريبا بأن 
السلطات الي�منية 
أف�رجت عنه  ق����د 

أخيرا وأصبح حرا آمال أن يستكمل الشمري 
عالجه بالكويت بعد عودته. وأضاف السبيعي: 
نأمل من السلطات اليمنية رفع منع السفر عن 
الضابط الشمري. وناشد الس�فارة الكويتية 
باليمن بذل المزيد من الجهد لرفع منع السفر 
المف����روض على الش����مري حتى يتمكن من 
العودة إلى بلده بعد ه�ذه المدة الطويلة التي 

قضاها بالس�جن الستكمال عالجه.

تقرير »لجنة ثامر«.. ما الخطوة الثانية؟

سامي عبداللطيف النصف
samialnesf1@hotmail.com

في البدء هناك قرار من مجلس الوزراء 
بأال تصدر فتوى تختص بالشأن العام 
دون مرورها عليه���م وذلك بعد قضية 
سؤال احدى اجلمعيات التعاونية لقسم 
االفتاء في »االوقاف« عن شرعية فتح احد 
البنوك »الربوية« فرعا لديها، فكيف لم 
يتم االلتزام بذلك القرار املهم خاصة ان 

الفتوى ال تختص بأمر شخصي بل متس امرا عاما مرتبطا 
بأساس تكوين الدولة.

> > >
خيارات شمشون لروال وأسيل هي كاآلتي:

1 - ان يتقدما بسؤال مماثل لالفتاء عن شرعية من يصل 
للمجل���س عن طريق االنتخابات الفرعي���ة التي تقوم على 

عصبية الدم احملرمة شرعا واملمنوعة قانونا!
2 - سؤال احملكمة الدستورية عن صحة انتخابات مجلس 
االمة احلالي حيث ان اس���يل وروال قد ادليا بصوتيهما في 
االنتخابات االخيرة وهما غير محجبتني او ملتزمتني بالضوابط 

الشرعية حسب تعريف البعض لتلك الضوابط.
3 - سؤال االفتاء عن صحة انتخاب وعضوية الرجال ممن 
ال يطيلون حلاهم وال يقصرون دشاديشهم ملا فوق الركب، 
وس���ؤال احملكمة الدستورية عن جواز التفريق بني الرجال 
والنساء في الضوابط الشرعية في ظل وجود املادة 29 التي 

متنع التفرقة بني املواطنني بسبب اجلنس!
4 - سؤال احملكمة الدستورية ودار االفتاء عن صحة قيام 
النساء بالتحجب ابان الترشح والتصويت في االنتخابات ثم 
خلعهن احلجاب بعد ذلك وهل يجوز الطعن في صحة تلك 
االنتخاب���ات في وقت الحق على ذلك املعطى؟ ثم هل التقيد 
بالضوابط الشرعية محدد فقط بوقت معني هو ابان العملية 
االنتخابية من انتخاب وترشح ام انه متطلب مفتوح؟ واذا 
ما كان االمر مختصا بعملية الترشح واالنتخاب فقط فكيف 
يجوز الطعن او اس���قاط عضوي���ة النائبتني في هذا الوقت 

املتأخر؟
5 - سؤال احملكمة الدستورية عن هل يجوز الطعن في 

العضوية بعد الوقت احملدد اصال للطعن ؟!
6 - سؤال االفتاء هل يجوز املوافقة على امليزانية العامة 

للدولة واغلب اموالها مودعة في بنوك ربوية؟!
7 - س���ؤال االفتاء عن ش���رعية وصحة عقد احلكومة 
للمعاهدات واملواثيق الدولي���ة كمواثيق االمم املتحدة التي 
متنع تصنيف الدول لدار سلم ودار حرب، واتفاقيات حقوق 
االنسان التي تس���اوي بني اصحاب االديان املختلفة ومتنع 

الرق وفرض اجلزية على اهل الذمة!
8 - سؤال االفتاء عن شرعية االستعانة بالقوات احلليفة 
غير املسلمة ضد جيش اجلارة املسلمة العراق وصحة وجود 

قواعد لها على ارضنا التي هي جزء من اجلزيرة العربية!
وميكن اضافة عشرات االسئلة االخرى التي تثبت بشكل 
قاطع ان ما يفتى به غير مطب���ق في الدولة ومن ثم فلماذا 
يتم االصرار على تطبيق الضوابط الش���رعية التي تختص 
بالنائبتني الفاضلتني اسيل وروال وترك القضايا االهم االخرى 

التي تختص بالدولة ككل؟!
آخ�ر محطة: مرة اخرى نرجو اال يس���تخدم االفتاء كسالح 

في املعارك السياسية

الخيار شمشون لروال وأسيل!
كالم مباشرمحطات

أحمد الشحومي
www.alshohomi.com

احلدث: مجموعة من اهل الكويت لها رأي 
سياس���ي معني في قضايا تخص هذا البلد، 
تطلب لقاء صاحب السمو االمير لعرض تلك 

اآلراء على سموه.
بعض تلك اآلراء او االفكار او التوجهات 
ال يتناس���ب وال يتماشى مع رأي وتوجهات 
بعض االخوة من نواب مجلس االمة، فتبدأ في 

الساحة السياسية حرب اعالمية من التصريحات والتصريحات 
املضادة.

والتعليق: هو اننا نعتقد ان مثل هذه التصريحات غير مبررة 
وغير الئقة سياسيا.

فأوال: صاحب الس���مو األمير والد اجلميع وال ميكن الحد ان 
يوجه سموه بشكل مباشر او غير مباشر في استقباله او امتناعه 

عن استقبال احد.
ثانيا: من حق اي مواطن ان يطلب لقاء سموه ان كانت لديه 
مظلمة او رأي او معروض او خالفه، وهو نهج هذه االسرة منذ 
زمن، ولس���موه كل الش���كر والتقدير على تركه الباب مفتوحا 

امام اجلميع.
ثالثا: مجموعة ال� »26« التي ذهبت لس���موه بها من االسماء 
القديرة واجلديرة باالحترام الكبير، ومنهم من له باع سياسي 

اقدم واعرق من نصف اعضاء مجلس االمة احلالي.
رابعا: موضوع اللقاء ال ميكن لعاقل ان يحجر على تلك املجموعة 
او غيرها بطرحه بالصورة التي يراها مناسبة، خصوصا انهم 
بني ايدي صاحب الس���مو حفظه اهلل، وال يعني وجود مؤسسة 
تش���ريعية ان الناس ال حق لهم في ابداء رأيهم في التشريعات 

او القوانني املزمع اصدارها.
ولو س���لمنا بذلك، فال يحق ألحد احلديث مع صاحب السمو 
االمير عن ش���جون البلدية لوجود مجلس بلدي، وال عن هموم 
الرياضة لوجود مجلس اوملبي وال عن هموم التعاونيات لوجود 
احتاد للجمعيات وهكذا، فهذا رأي س���قيم ونهج عقيم وتوجه 

مخالف ملبدأ احلريات التي يعيش عليها هذا البلد واهله.
خامسا: مجلس االمة ونوابه هم صوت الشعب من الناحيتني 
الرقابية والتش���ريعية داخل اطار املؤسسات الدستورية، لكن 
أيج���رؤ احدهم ان مينع جريدة معينة من كتابة مقال، تعارض 
به اسقاط القروض، بل ويطلب منها جبرا ان تربط هذه القضية 

بقضية ديون العراق؟!
ان احترام احلريات احد اهم املبادئ الدس���تورية، واالخوة 
االفاض���ل اكدوا على احت���رام تلك املبادئ، واك���دوا على اهمية 
الوحدة الوطنية، واشاروا إلى قضية اسقاط القروض من ناحية 

وطنية بحتة.
فهل نش���كك في والئهم وتقديره���م وتاريخهم.. فقط ألنهم 
عارضونا في التوجهات؟! انه لعمري قصر النظر لدى البعض 

ليس اال.
غير ان���ي اربأ ببعض املخلصني من ن���واب مجلس االمة ان 
يكونوا قد س���اروا على نهج تلك التصريحات، واعتقد انه رمبا 
فسرت حروفهم على غير موضعها وفي غير محلها، وارجوهم 
باسم هذا الشعب ان يكفوا عن املواجهة التي ال تفيد، وان يلتفتوا 
إلى دورهم احلقيقي وليقولوا داخل القاعة ما شاءوا، فهو حقهم 
وفقا للدستور الذي ندافع من اجله، والذي اثق في ان مجموعة 
ال� 26 بأسرها من املقاتلني لبقائه واستمراره أيا كانت عالته او 

وجهات النظر املختلفة معه.

مجموعة ال� 26
واضح

المحامي الحميدي السبيعي


