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صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد يلقي كلمته للمواطنني أمس  

األمير: هل أصبح حشد الجماهير بدياًل عن االحتكام للقانون؟!
ما أخشاه أن تتعرض الديموقراطية إلى انتكاسة مفصلية

صاحب السمو وّجه كلمة للمواطنين وشدد على وجوب إدراك مخاطر الفتنة وأن الخاسر هو الوطن والذي يدفع الثمن هو الجميع

ولنا رأي

»..حتى ال ُيفتح باب الفوضى واالنفالت«
جاءت كلمة صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد ـ حفظه اهلل ورعاه ـ كقراءة وتشخيص 
دقيق حلالة احلراك السياسي التي اجتاحت البالد 

أخيرا.
ولعـــل أدق وصف أطلقه صاحب الســـمو ملا 
يدور في الســـاحة السياسية من جتاذبات حني 
قال سموه: »ما ابتليت به الساحة الكويتية من 
ممارسات جتاوزت كل احلدود في تشويه وجه 
احلريـــة والدميوقراطية والعمل الوطني لتفتح 

باب الفوضى واالنفالت«.
وهذه القراءة الشاملة من »النوخذة« ملا يدور 
على الساحة تستوجب من اجلميع قراءة متأنية 
لألحداث التي شهدتها الساحة السياسية ومواقفهم 
منهـــا مبعرفة كيف ميكـــن ان »نعقلن« مواقفنا 
السياســـية جتاه ما يحدث وسيحدث في القادم 

من األيام.
وليس خفيا ان اجلميع يجب ان يكونوا مسؤولني 
أمام ما يحدث ألننا كلنا شركاء في هذا الوطن ولعل 
التحذيرات التي أطلقها سموه تفرض على اجلميع 
ان يتمعنوا جيدا في قراءتها حني ناشد اجلميع: 
»علينـــا ان نعي وندرك مخاطر الفتنة البغيضة 
التي ال يجدي معها حل أو عالج ولن يكون فيها 

رابح، فاخلاسر فيها دائما هو الوطن«.
وفي ظل ما متور به املنطقة من متغيرات خطيرة 
ليس أقلها التطورات املتسارعة في اجلمهورية 
 اإلســـالمية اإليرانيـــة أو ما يحدث فـــي اليمن 
أو أوضاع العراق فإنه ال ميكن ان يكون اللجوء 
إلى الشارع وجتييشـــه هو املمارسة السياسية 

التي ننشدها.
ان كلمة »أمير احلكمة« جاءت لتؤكد ان السفينة 
بأيد أمينة وعلى اجلميع بكل انتماءاتهم ان تكون 
كلمة سموه نبراسا لهم، وان يكونوا عند حسن 
ظنه في نبـــذ الطائفية والعنصرية والتمســـك 

بالثوابت الوطنية.

ال أحد يملك الوصاية 
وهناك  الدس�تور  عل�ى 
بالتع�دي  يس�تمر  م�ن 
س�عيًا  علي�ه  والتج�اوز 
رخيصة مكاسب  لتحقيق 

ه�الن�ي وأحزنن�ي أن 
تش�هد الس�احة ه�ذه 
انطوت  وما  القاتمة  األجواء 
ع�لي�ه م��ن دع�وات 
المقيتة بالنعرات  مشحونة 

احت�وت  الحكوم�ة 
والعمل  بالق�ول  الفتن�ة 
وستبقى وحدتنا الوطنية 
أكب�ر م�ن أن ين�ال منها 
هناك أو  هنا  شاذ  تصرف 

ب��ه  اب�تليت  م�ا 
ممارسات  من  الساحة 
كل  تجاوزت  مؤس�فة 
الح�دود ف�ي ت�شويه 
الديموقراطي�ة  وج�ه 

عبر صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد عن حزنه 
ملا تشهده الساحة السياسية هذه األيام من أجواء قامتة، وما 
انطوت عليه من ممارسات مشحونة بالنعرات الطائفية، 
مشددا على وجوب إدراك مخاطر الفتنة وأن اخلاسر فيها 

هو الوطن والذي يدفع الثمن هو اجلميع.
وطرح صاحب الســـمو ـ خالل كلمة وجهها للمواطنني 
مساء أمس ـ تساؤالت في ظل مواجهة التحديات الداخلية 
واخلارجية علـــى اختالفها: هل بات مقبـــوال ان نرى من 
املمارسات ونسمع من العبارات ما ميس ثوابتنا الداخلية 
ويســـيء الى نسيجنا االجتماعي ومكوناته؟! وهل أصبح 
التهديد والتشكيك والشـــحن واإلثارة وتعبئة اجلماهير 
واستخدام األساليب الغريبة وانتهاج الفوضى واالنفالت 
بديال لالحتـــكام للقانون وتأكيد ســـلطته واحلفاظ على 

هيبته؟! 
وأكد سموه أن للممارسات الدميوقراطية أصولها وحدودها 
وأدواتها الدســـتورية التي متارس من خاللها في الزمان 
واملكان احملددين لها، فإن خرجت عن زمانها ومكانها وإطارها 
الدســـتوري فإنها تتحول إلى فوضى ومترد على األسس 

والقواعد واألعراف والتقاليد االجتماعية.
 وعبر ســـموه عن خشـــيته من أن تتعرض املمارسة 
الدميوقراطية إلى انتكاسة مفصلية بفعل االفراط في تسييس 

األمور واخلروج على الضوابط التي رسمها الدستور. 
وأنصف صاحب السمو احلكومة ونوه باإلجراءات التي 
بادرت الى اتخاذها في التعامل مع مجريات األحداث األخيرة 
واحتواء اســـباب فتنة بغيضة بالعمـــل على فرض حكم 

القانون مبا يحقق العدالة. 
وقال ســـموه »إنه ملن دواعي االسف ان يستمر البعض 
بترديد االدعاء بتوجهات للتعدي على الدستور والتجاوز 
عليه وغيرها من طروحات التشكيك وخلط االمور سعيا 

لتحقيق مكاسب سياسية رخيصة«. 
وأضاف سموه: »إن إمياننا راسخ بالدميوقراطية وكذلك 
التزامنا ومتســـكنا بالدســـتور وأحكامه مبا ال يسمح بأي 
مزايدات مرفوضة بهذا الشـــأن وهنا ينبغي التأكيد أن ال 
أحد ميلك الوصاية على الدســـتور، وكلنا يعلم بأن أحكام 
الدســـتور قد نظمت آليات وإجراءات تعديله، ولعل دعاة 
هذه الشائعات والشكوك هم أكثر من ينتهك أحكام الدستور 

التفاصيل ص5ويخالف مبادئه ونصوصه.


