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دولتنا العظمى

تعوم أسماك الزينة في 
حوض املاء فال ترى سوى 
ما حولها من أسماك توازي 
حجمها الضئيل، فتتوهم 
أنها أسماك ضخمة حيث 
ال يش����اركها العي����ش في 
احلوض أسماك كبيرة مثل 
القرش فتجهل  أو  احلوت 
امللونة  الس����مكات  ه����ذه 
البحار تعج  أن  الصغيرة 
العظيم،  بالهوام والسمك 
وتتورم ذواتها حني تتوهم 
أن احلياة تتوقف عند حافة 

احلوض الزجاجي.
وهكذا نحن في بالدنا 
نعي����ش عل����ى الصعي����د 
السياس����ي ظاهرة أسماك 
الكبيرة  الزينة، فاألوهام 
الش����ارع  تس����يطر على 
الصغي����ر، واألورام تكبر 
بصورة الفتة، فاخلطاب 
الس����ياديني )السياس����ي 
الديني( يصدر وكأن الكويت 
مرك����ز العالم اإلس����المي، 
ومثله اخلط����اب املذهبي 
والقبلي ليسا بعيدين عن 
األول حيث الترويج ألوهام 
اخلصوصية واملظلومية 
التي تفوق القدرة احمللية 

على الفهم والهضم.
إن تزايد أعداد الصحف 
الفضائي����ة  والقن����وات 
واجلمعي����ات والتجمعات 
الت����ي تعن����ى بالش����أن 
السياسي وتفاقم اللجاجة 
السياسية في البالد، ليس 
حراكا سياسيا مثلما يعتقد 
البع����ض بل دلي����ل على 
استش����راء ظاهرة أسماك 
الزينة وهي ظاهرة ال تبتعد 
كثيرا عن العبارة املنسوبة 
للملك السعودي فيصل بن 
عبدالعزيز حني قال »الدول 
العظم����ى ث����الث.. أميركا 

وروسيا والكويت«!

كالم مباشر محطات

حادثة العندليب.. تتكرر في مجلس األمة  حقائق تحت شمس الدستور
يذكرني الوضع احلالي الذي 
يسعى فيه البعض الى حتويل 
املساءلة القانونية املوجهة نحو 
فعل محدد، وتطلبت تلك املساءلة 
رفع احلصانة الستكمالها، ثم 
حتويل ذلك الى مس���اءلة من 
يطبق القان���ون، يذكرني هذا 

الوض���ع مبا حدث للش���اعر الكويتي عبدالعزيز 
العندليب، يرحمه اهلل، كان يركب األتوبيس في 
القاهرة في نهاية عام 1967 في ظل أجواء ما بعد 
احلرب املشحونة بالعواطف، شعر العندليب بيد 
تتسلل إلى جيبه فأمسك بيد النشال الذي سارع 
الى تطويق عنق عبدالعزيز بيديه وصرخ بأعلى 
صوته »يا جماع���ة.. يهووودي« فاندفع اجلميع 
نحوه وانهالوا عليه بالضرب وتوقفت الس���يارة 
وش���ارك املارة في حفلة الضرب مع بقية الركاب 
حتى أدموا وجه صاحبن���ا وأحدثوا به إصابات 
بليغة، بينما تسلل النشال مبتعدا وهو يضحك 

مسرورا.
اليوم نحن نقرأ عن مساءلة من يطبق القانون 
حيث اجتمع عليه ركاب البرملان وشككوا بعض 
املارة في حقيقة األمر، وخلطوا عليهم املس���ائل، 
فشاركوا بالضرب بينما يراقب املتسبب من بعيد 
ويضحك بشدة من سذاجتنا، هل يجوز أن يضعنا 
هذا في هذا الوضع السخيف؟ وهل يقبل أحد أن 
تتحول الدميوقراطية من ملكية عامة إلى ملكية 
خاصة يستخدمها النشال ألغراض شخصية بحتة 
؟ ملاذا نسخر من اجلمهوريات الثورية التي حتولت 
فعليا إلى وراثية وال نتوقف عند ممارسات اختطفت 
املعنى األصيل للدميوقراطية وحولته إلى »شغل 
الفتونة« فيما رأيناه من محاوالت اقتحام ديوانيات 

نواب إلرغامهم على اتخاذ موقف معني.
من جانب آخر، ال وجود للمعنى احلقيقي لكلمة 
»سرية« في جلسة يحضرها أكثر من 200 شخص 
)النواب والوزراء وموظفو املجلس وسكرتارية 
النواب.. الخ( واليوم وبعد أن رأينا ممارس���ات 
تهدف للضغط على النواب فقد تكش���ف واضحا 
املراد احلقيقي من توسيع وسائل الضغط داخل 
قاعة عبداهلل الس���الم التي يجب أن تشبه قاعة 
احملكمة، ال س���لطان على القاض���ي � النائب � إال 
ضميره، وال يجوز إصدار األحكام حتت الضغط 
والتهديد الذي ميارسه البعض من منطلق نفعي 
بح���ت ال صلة له بالصالح العام، على نحو ما مت 

شرحه في مقالة األسبوع املاضي.
كلم�ة أخيرة: عندما انتش���رت أجواء الفتنة أيام 
اخلليفة الراشد عثمان بن عفان ÿ، حدثت جلبة 
في املس���جد وتكلم الناس، وأراد عبداهلل بن عمر 
رض���ي اهلل عنهما أن يتحدث ب���كالم مفيد، اال أن 
األجواء دفعت���ه لاللتفات الى من كان عن ميينه، 
وهو محمد بن مس���لمة قائال له »هممت أن أقول 
مقالة، ولكني علمت أن الركبان س���تحملها عني 
بغير الذي قلت فكففت« فقال بن مسلمة، وهو من 

القادة العسكريني الشجعان »عصمت«.

يذكر الرئيس جيفرسون، احد 
اآلباء احلكماء املؤسسني للواليات 
املتحدة، في كتاب ذكرياته ان سبب 
جناحهم في خلق مشروع الوحدة 
التي  الفيدرالية للدول األميركية 
كانت العالقة بينها أوهن من خيط 
العنكبوت، أنهم طلبوا من بعض 
النواب ان يحضر ويوافق والبعض 
اآلخ���ر ان يحض���ر وال يعترض 
والبعض الثالث ان يبقى في بيته، 
وجميع تلك التكتيكات السياسية 
مقبولة في خارج الكويت وداخلها 
دون تخوين احد ألحد أو الطعن 

في وطنيته.
> > >

وعليه فإن عدم اكتمال النصاب 
في جلس���ة رفع احلصانة ال تالم 
علي���ه احلكومة التي حضرت وال 
الذين تواجدوا في  النواب  بعض 
املجلس ول���م يحضروا، وهو امر 
سبق ان اس���تخدم من قبل نفس 
اجلماعة املعترضة على ذلك التكتيك 
السياسي إبان اعتراضهم على عرض 
قوانني اخلصخصة وغيرها، وعليه 
ال ميكن ان تصبح نفس االداة حالال 
محبذا عندما يستخدمها زيد وحراما 

مطلقا عندما يستخدمها عبيد.
> > >

العالم دون  بل���دان  في جميع 
استثناء، هناك دائما أماكن الجتماع 
الرجال بها مس���اء، تاركني املنازل 
لربات البيوت لتدريس األبناء أو 
حتضير العشاء وغيرها من امور 
منزلية، وتس���مى تلك األماكن في 
الكويت بالدواوين وفي بلدان اخرى 
باملقاهي وغيرها من املس���ميات، 
وبالطبع ال يقوم صاحب الديوانية 
ف���ي الكويت أو املقه���ى في مصر 
ولبنان وفرنسا.. إلخ بأخذ إذن من 
السلطات لذلك التجمع االجتماعي 

اليومي املعتاد.
> > >

الرخصة للدواوين لدينا  تلك 
واملقاه���ي وغيرها لديهم ال تعني 
على االطالق القبول بإخراجها عن 
مقاصدها »كاجتماعات عامة« لعدد 
محدود من الناس الى وضعية اخرى 
هي »التجمعات السياسية احلاشدة« 
التي تتطلب عندنا وعندهم موافقة 
الس���لطات  التي حتدد لها أماكن 
وأوقاتا ال تخرج عنها، كما توفر 
لها رجال أمن يضمنون الس���المة 
العامة  وعدم اإلضرار باملمتلكات 

واخلاصة وال 
يس���مح لتلك 
ت  لتجمع���ا ا
تخرج  ب���أن 
اهدافها  ع���ن 
او  او اوقاتها 
كي  اماكنه���ا 

التي  ال ينتهي األمر باالشتباكات 
حت���دث بني املتجمهري���ن وقوات 
األمن كما يح���دث في أرقى الدول 

الدميوقراطية.
> > >

إن احلف���اظ على الدس���تور 
يعني احلفاظ على روحه ونصه 
وأحكام احملكمة الدستورية كحال 
احلكم الصادر ف���ي 2006/10/9 
والذي نص على االستجوابات، 
واملسؤولية السياسية تقع على 
»الوزراء فرادى«، وأن مس���اءلة 
رئيس الوزراء اليوم أو بعد عام 
او مائة عام مختصة بالسياسات 
العامة الت���ي تناقش في مجلس 
الوزراء وهو السبب الذي جعل 
دستورنا مينع وبشكل استثنائي 
عن الدميوقراطيات األخرى، تقلد 
رئيس ال���وزراء اعمال اي وزارة 
او يس���مح بطرح الثق���ة به، ان 
الرئيس  احملذور في محاس���بة 
عن اعم���ال الوزير هو ان بعض 
الوزراء قد يعمدون في القادم من 
االيام واألعوام بالتواطؤ مع بعض 
اعضاء مجل���س األمة الى القيام 
مب���ا يقوم به بعض الوكالء هذه 
األيام من تعمد االخطاء وتسريبها 
للنواب كي يس���تجوبوا الوزراء 
الذين ال شأن لهم بها، اي قد يتعمد 
مستقبال الوزراء ارتكاب االخطاء 
لعلمهم بأن احملاسبة لن توجه 

لهم بل للرئيس.
> > >

آخر محطة: مع نهاية العام يكثر 
في العالم املتنبئون مبا سيحدث 
ف���ي بلدانهم، وع���ادة ما تخطئ 
الغريب  التنبؤات،  وتصيب تلك 
عدم وجود كويتيني متنبئني مبا 
سيحدث في بلدنا في العام املقبل 
واالعوام الالحقة رغم سهولة ذلك 
التنبؤ واستحالة اخلطأ فيه، فهناك 
ازمات سياسية متالحقة متحركة 
ال تنتهي وبل���د واقف متر عليه 
سفن وقطارات وطائرات اجليران 
مسرعة الى األمام.. وكل عام وانتم 

بخير.
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مفيد شهاب: الرئيس مبارك لم يرفض أبدًا 
بناء أي كنيسة وال يفّرق بينها وبين الجامع

بعد إعدام األول منذ أسبوع  .. القبض على »توربيني« في القاهرة 

العجيري يدعو إلى إنشاء اتحاد خليجي للفلكيينالمنامة توضح قضية جوازات األسرة الحاكمة
وإدخال علم الفلك في المناهج الدراسية

القاهرة � أ.ش.أ: أكد د.مفيد شهاب وزير الدولة 
للشؤون البرملانية واملجالس النيابية أن الرئيس 
حسني مبارك لم يرفض أبدا أي طلب بشأن بناء 
كنيسة ألن الرئيس ال يفرق بني كنيسة أو جامع، 
مشيرا إلى أن مشروع قانون دور العبادة املوحد 
اليزال محل دراسة متأنية من جانب جلنة متخصصة 
باحل����زب الوطني،  وذلك لتحديد الس����بل املثلى 
لتنظيم عملية بناء دور العبادة س����واء الكنيسة 

أو املسجد.
جاء ذلك خالل مناقش���ات جلن���ة »املواطنة 
والدميوقراطي���ة« اليوم ضمن أنش���طة املؤمتر 
السنوي الس���ابع للحزب الوطني الدميوقراطي، 
بحضور د.زكريا عزمي األمني العام املساعد لشؤون 
التنظيم والعضوي���ة واملالية واإلدارية ود.مفيد 

شهاب واللواء محمد عبدالسالم احملجوب وزير 
التنمي���ة احمللية ود.محمد كم���ال أمني التدريب 

والتثقيف باحلزب.
وأضاف د.مفيد شهاب أن اللجنة املنوط بها بحث 
القواعد املوضوعية لهذا األمر، ستنتهي من وضع 
الشكل الذي ستصدر فيه فكرة دور العبادة املوحد، 

سواء أكان قرارا إداريا أو رئاسيا أو قانون.
وأشار د.شهاب إلى أن العبرة ليست بالقوانني، 
ولك����ن بالقدرة على التطبيق والصياغة الدقيقة، 
وإال كان الفشل حليف القانون، مؤكدا ان األجندة 
التشريعية للحزب الوطني مت إعدادها في الصيف 
املاضي بالتعاون والتنسيق مع مجلس الوزراء، 
وانتهت إلى أن تكون القضايا االجتماعية هي الركيزة 

األساسية جلميع التشريعات اجلديدة.

القاهرة: بعد أسبوع من إعدام التوربيني السابق 
في القاهرة جنحت أجهزة األمن مبحافظة 6 أكتوبر 
املصرية في القبض عل����ى »توربيني« جديد مبركز 
العياط يقوم باس����تدراج األطف����ال واغتصابهم بعد 
تهديدهم، حيث تبني أنه اغتصب 7 أطفال وتس����بب 
في وفاة طفل عمره 9 سنوات بعد إصابته بارجتاج 
في املخ بعد أن قام باستدراجه ليال إلى أحد الشوارع 

الفرعية واغتصبه بعد توثيقه باحلبال.
وكانت أجهزة األمن مبحافظة 6 أكتوبر قد تلقت 
بالغا م����ن أهالي منطقة طهما مبرك����ز العياط يفيد 
بعثورهم على طفل ملقى على االرض في حالة غيبوبة 
وعاري اجلسد ومكبل اليدين والقدمني، وبه العديد 

من اإلصابات وتوجد آثار دماء بفتحة الشرج.
وعلى الفور انتقل رجال املباحث الى مكان البالغ 
ومت استدعاء سيارة إسعاف ونقل املجني عليه إلى 
مستش����فى احلوامدية العام، حي����ث تبينت إصابته 
باش����تباه ما بعد االرجتاج نتيجة اصطدام رأس����ه 
بجس����م صلب باإلضافة إلى نزيف في فتحة الشرج 

إثر تعرضه العتداء جنس����ي، ولق����ي مصرعه أثناء 
محاولة اسعافه.

وتبني من حتريات رجال املباحث أن الطفل يدعى 
إسماعيل »9 سنوات«، فتم استدعاء والده والسماع إلى 
أقواله، حيث قرر أن جنله كان متواجدا بحفل زفاف 

بالقرب من منزلهم بقرية »طهما« في العياط.
وأسفرت التحريات عن انه عقب انتهاء حفل الزفاف 
جنح بائع متجول يدعى محمود »20 سنة« في استدراج 
الطفل إلى أحد الشوارع الفرعية بالقرية وجرده من 
مالبس����ه الغتصابه، إال أن الطفل قاومه فقام املتهم 
بتحطيم رأسه بحجر وأوثقه باحلبال وتعدى عليه 

جنسيا ولم يتركه إال بعد أن أفرغ شهوته كاملة.
متكن رجال املباحث من ضبط املتهم ومبواجهته 
اعت����رف بأنه يقوم باس����تدراج األطفال واغتصابهم 
ارضاء لش����هواته الش����يطانية، واعترف بارتكابه 7 
وقائ����ع اغتصاب من قبل، فت����م حترير احملضر رقم 
5341 لس����نة 2010 إداري العياط بالواقعة وأخطرت 

النيابة ملباشرة التحقيقات.

اخلاصة إلى أعضاء األسرة احلاكمة 
وذل���ك بعد موافقة رئيس مجلس 
الوزراء، و)كذلك إلى( رئيس املجلس 
الوطني ونائبه السابقني«. ويعتبر 
هذا القرار الذي يعنى بتنظيم جواز 
السفر البحريني األول منذ 1975 قبل 
توقف التجربة البرملانية األولى في 
البالد، قبل أن تنطلق مجددا عام 
2002. وال يعطي التعديل اجلديد 
أي امتي���از ألي مواط���ن من غير 
املكلفني باملهام الرسمية والوظيفية 
والبعثات اخلاصة، ومن املتوقع ان 
ينال القرار استحس���ان جمعيات 
حقوق اإلنسان ومنظمات املجتمع 

املدني في البحرين.

يحصل عليها املواطن في أي دولة. 
ومبوجب القرار اجلديد، فقد قرر 
العاهل البحريني قصر اجلوازات 
الديبلوماسية على امللك وولي العهد 
الوزراء  ورئيس وأعضاء مجلس 
ورئيسي مجلس الشورى والنواب 

وأعضاء السلك الديبلوماسي.
وتشير املادة اجلديدة في التعديل 
اجلديد إلى أحقية رئيسي مجلسي 
النواب والشورى احلصول على 
جواز سفر ديبلوماسي، وأحقية 
جمي���ع أعضاء مجلس���ي النواب 
الشورى احلاليني والسابقني باجلواز 
السابقة  العبارة  اخلاص. وكانت 
تشير إلى انه »متنح جوازات السفر 

املنامة � سي.إن.إن: صرح الشيخ 
أحمد بن عيسى آل خليفة، الوكيل 
املساعد لشؤون اجلنسية واجلوازات 
واإلقامة امس، بأنه باإلشارة إلى ما 
ورد في اخلبر املنشور عبر »سي.

ان.ان« بالعربية بشأن إلغاء قانون 
يتيح ألفراد العائلة املالكة احلصول 
على جوازات الس���فر اخلاصة أن 
التعديل اجلدي���د »ال يحول دون 
حصول أفراد العائلة املالكة على 

جوازات السفر اخلاصة«.
وأضاف الشيخ أحمد بن عيسى 
أن���ه وإن كان الق���رار ف���ي مادته 
الثامنة قد حدد الفئات التي متنح 
له���ا اجلوازات اخلاصة، إال أنه قد 
أكد في البند »ل« منها على »منح 
اجلوازات اخلاصة ملن يرى جاللة 
امللك من غير الفئات السابقة الواردة 
في هذه املادة«. وتابع قائال »وعليه 
فإنه مبوجب هذا البند ميكن منح 
أفراد العائلة املالكة أو أي فئة أخرى 
جوازات سفر خاصة متى ما رأى 
امللك ذلك، حيث إن التعديل لم ينص 
على منح جوازات س���فر خاصة 
للفئات ال���واردة في املادة الثامنة 
حصرا دون غيرهم«. وكان العاهل 
البحريني امللك حمد بن عيس���ى 
آل خليف���ة قد ع���دل قانونا يتيح 
العائلة احلاكمة باجلزيرة  ألفراد 
احلصول بشكل استثنائي على ما 
يعرف ب� »جوازات السفر اخلاصة« 
واس���تبدله بقانون يتيح ألعضاء 
مجلس النواب والشورى احلاليني 
والسابقني احلصول على هذا اجلواز 
الذي يعتبر من أهم االمتيازات التي 

كونا: دعا الباحث الفلكي د.صالح العجيري الى 
انشاء احتاد خليجي للفلكيني ملناقشة كل ما يهم 
هذا املج���ال احليوي وإلى ادخال علم الفلك ضمن 
املناهج الدراس���ية ليكون لدى األبناء إملام معقول 

مببادئ هذا العلم.
جاء ذلك في تصريح صحافي للعجيري أمس 
اثر زيارة قام بها االسبوع املاضي ململكة البحرين 
حيث ألقى محاضرتني األولى عن مسيرته في مجال 
علم الفلك والثانية عن اختالف الدول االس���المية 

بتحديد قدوم شهر رمضان واألعياد املباركة.
وقال د.العجيري انه استعرض في احملاضرة 
األولى التي ألقاها في جمعية تاريخ وآثار البحرين 
مسيرة حياته ودراسته وذكريات املاضي متناوال 
نقاطا مضيئة فيها والعودة الى زمن لم يكن فيه 

لعلم الفلك تلك املكانة التي يحظى بها حاليا.
وأشاد مبا ملسه من قبل اجلمهور البحريني من 
اهتمام وحرص على متابعة كل جزئية في احملاضرة 
وباألسئلة التي طرحت خاللها والتي تنم عن شعب 
عريق عاشق للثقافة والعلوم، مضيفا ان احملاضرة 
الثانية التي ألقاها ف���ي جمعية الفلك البحرينية 
تناولت اختالف وجهات النظر بني الدول االسالمية 
بتحديد مواعيد قدوم شهر رمضان املبارك وعيدي 

الفطر واألضحى.
وذكر انه ف���ي العامني املاضيني متكنت غالبية 
دول العالم من رؤية هالل رمضان بوساطة اآلالت 
احلديثة مثل »التليس���كوب« ما سهل كثيرا على 

الناس مقارنته مبا كان يحدث سابقا.
وجدد دعوته الى توحيد مواعيد الصيام واألعياد 
بني الدول االس���المية بدال من ظاهرة تفاوت ذلك 
في املواعيد بني دولة وأخرى ما قد يدخل البعض 

ضمن دائرة الشك وعدم التيقن.
 وأوضح ان من ش���روط رؤي���ة الهالل »والدة 
اله���الل« اي أن يصل القمر الى الش���مس ثم يبدأ 
باالبتعاد عنها وأن يكون للهالل »مكث« وهي املدة 

بني غياب الشمس وغياب القمر وأن نضمن ان القمر 
خرج من حيز ش���عاع الشمس وهذا ال يحصل اال 
اذا كان���ت زاوية ارتفاع القمر عن األفق ال تقل عن 
5.5 درجات وأخيرا ضمان ان النور ظهر في جرم 
القمر وهو ما ال يتحقق اال اذا كان البعد الزاوي بني 

الشمس والقمر ال يقل عن سبع درجات.
وذكر د.العجيري ان االعتماد على احلس���ابات 
الفلكية يضمن وحدة موعد صيام املسلمني في كل 
الدول االس���المية النها تستند الى معرفة مواعيد 
غروب وش���روق الشمس وهي معلومات حقيقية 
ال مجال للش���ك فيها وهي امور سهلة السيما مع 

توافر األدوات االلكترونية احلديثة.
وأش���ار الى ان���ه في عيد )الفص���ح( مثال فان 
املسيحيني يعتمدون على احلسابات الفلكية بشكل 
رئيسي في اعالن موعده ليصادف يوم االحد الذي 
يأتي بعد اكتمال القمر بعد 21 مارس من كل عام.

بال قناع

نحن � األحرار الدستوريين �
من أخطر األمور التي تواجهها املجتمعات 
هو االلتباس في التس���ميات واملفاهيم، وهو 
ما يسمى في � علم اجلرمية � التدليس، وهو 

جرم يعاقب عليه القانون.
ومجتمعنا مع األسف رهني هذا التدليس 
وعلى مستوى سياسي خطير � إن لم ننتبه 
له نحن وننبه إليه � فإننا مقبلون � وبال أدنى 

ش���ك � على مزيد من اس���تالب حرياتنا وكثير من قمعنا، فضال 
عن استمرار غيبوبة العقل والوعي واستشراء السطحية، وهذا 
ما يجعلنا وأجيالنا املقبلة سطحيني ومسلوبي اإلرادة وضعفاء 
فكريا يس���هل الهوان علينا وترويض إرادتنا من قبل أي طرف 

يحاول ذلك.
أم���ا االلتباس الذي أعنيه ونحن ضحاي���اه، فإنه يدور حول 
مسمى »املعارضة« السائدة اآلن، واحلقيقة ان هذه »املعارضة« 
ليست معارضة، بل هي النظام املتحكم والسائد والقوي واملؤثر 
والفاعل! وهذا يخالف معنى املعارضة مبفهومها العام والسائد 

والذي تعرفه األنظمة السياسية الدميوقراطية في العالم.
املعارضة ال متلك مثل تلك اإلمكانات من القوة والتأثير وصنع 
القرار وتش���ريع القوانني التي تناسبها وتلوين البلد بصبغتها 

هي ومبا يناسبها هي.
ولكي ال تلتبس علينا األم���ور وكي ال نكون ضحايا مفاهيم 
خاطئة يراد من ورائها الضحك علينا وغش���نا والتدليس علينا 
وكأمنا � نحن الكويتيني � شعب أصم أبكم جاهل سطحي، ال نعي 
كيف تسير األمور في العالم من حولنا، وأن معرفتنا بالسياسة 
تلقينا أول دروس���ها على أيدي الس���ادة أفراد هذه »املعارضة« 
املستأنس���ة، فإنه البد أن نتداعى نحن )املغدورين( إلى تشكيل 
املعارضة احلقيقية التي تعارض النهج احلكومي االستسالمي وكذلك 
»املعارضة« الكاذبة التي انفتحت شهيتها على السلب احلكومي 
وكلما ألقمتها احلكومة زاد ش���رهها وطلبت املزيد، ونحن الذين 

ندفع الثمن، وضعنا بني زاجر يزجر وحكومة تقول له لبيك.
املعارضة في البالد الدميوقراطية حزب يترش���ح للحكم فإن 
خس���ر وفاز منافسه، صار معارضة، أما إن فاز هو صار احلزب 

اآلخر معارضة، وهكذا! 
ثم إن املعارضة ال تعني العداوة والشحناء والبغضاء والتخوين، 
ب���ل إن مفهوم املعارضة هو حكم مواز، يعني ويصحح ويرش���د 

ويوافق وميتنع، ويرسم مواقفه وفق مبادئه احلزبية.
الدميوقراطيون في أميركا اليوم يحكمون دون أغلبية برملانية، 
وكذلك في بريطانيا، ورغم ذلك فإننا لم نر عندهم تشنجات وال 
قسما مغلظا حملاوالت إسقاط احلكومة وال حشدا للجماهير وال 
محاوالت للضغط على النواب لتغيير مواقفهم وما إلى ذلك من 

أمور مخجلة كالتي جتري عندنا.
هذا لي����س دفاعا عن احلكومة وال ع����ن مؤيديها من النواب 
والذين بات أصغرنا وأس����فهنا يعلم كي����ف يوالي بعضهم ولَِم 
يوال����ون، بل هو إدان����ة للحكومة بقدر ما ه����و إدانة ورفض ملا 

يسمى باملعارضة.
إن واقعنا األس���ود واملرير الذي نعاني من���ه � نحن األحرار 
الدس���توريني الكويتيني � إمنا صنعت���ه تلك املعارضة املزعومة 
املتس���لطة، والتي البد من تشكيل قوة دستورية شعبية واعية 
بحقوقها من أجل مواجهتها وس���حب البس���اط من حتتها حتى 
تعلم أننا أكثر وعيا منها وأننا ش���عب واع وحر ال يقبل الهوان 
وال الضحك عليه ويرفض أن يكون قنطرة جلماعة »املعارضة« 

يعبرون عليها لتحقيق مصاحلهم.
الكويتيون ليسوا كذلك أيها السادة!

صالح الشايجي
katebkom@gmail.com

مرتضى منصور يشّن هجومًا عنيفًا ضد »الوطني« 
ويؤسس حزب »المصريون الشرفاء«

بحرينية تقاضي شقيقها بتهمة »سرقة« رصيد 
من »محمولها« والمحكمة برأته لعدم كفاية األدلة

القاه����رة � وكاالت: ش����ّن 
املستش����ار مرتضى منصور، 
النائب األس����بق ف����ي مجلس 
الشعب، هجوما عنيفا ضد احلزب 
الدميوقراطي،واتهم  الوطن����ي 
ب����ارزا في����ه بالوقوف  قياديا 
وراء خسارته االنتخابات في 
دائرة امتيدة بالدقهلية، وأعلن 
مرتضى انه بدأ إجراءات تأسيس 
حزب جديد باسم »املصريون 

الشرفاء«.
وقال مرتضى منصور، خالل 
مؤمتر بقرية بشالوش في مركز 
ميت غمر، بحضور نحو 15 ألف 

شخص ورحب هالل حميدة، عضو مجلس الشعب، إنه ارسل خطابا 
إلى الرئيس مبارك مبا سماه »االنتهاكات وعمليات التزوير والبلطجة 
التي شهدتها دائرة أمتيدة«، واكد مرتضى ان الرئيس رد على رسالته 

بأنه لن يسكت على حق أهالي الدائرة.
وذكر مرتضى ان املهندس أحمد عز، أمني التنظيم باحلزب الوطني، 
هو الذي كان وراء خس����ارته أمام منافسه عبدالرحمن بركة، وأوضح 
ان مؤمت����ره ليس بهدف فضح التزوير فقط بل لتأييد الرئيس مبارك 
قبل انتخابات الرئاسة، وعرض تسجيل ڤيديو منسوبا لعبدالرحمن 
برك����ة يقول فيه: »أيوه اتزورت، باحلق م����ش باحلق، بالفلوس مش 

بالفلوس، بكل حاجة اتزورت«.
وأكد مرتضى أنه ارسل نسخة من هذا الڤيديو إلى الرئيس مبارك، 
موضحا انه سيالحق عبدالرحمن بركة قضائيا ليحرمه من استكمال 

الدورة البرملانية.
وقال انه سيوزع على أهالي الدائرة توكيالت تأسيس حزبه اجلديد 

»املصريون الشرفاء« متوقعا أال ترفضه جلنة شؤون األحزاب.

املنامة � العربية: انتهت القضية اجلدلية التي رفعتها شابة 
بحرينية ضد شقيقها تتهمه فيها بسرقة رصيد هاتفها بعد أن 

قضت محكمة بحرينية ببراءة الشاب من التهمة.
وكانت العشرينية اجلامعية تقدمت ببالغ إلى الشرطة، اتهمت 
فيه شقيقها الذي يصغرها بثالث سنوات بأنه أخذ هاتفها عنوة 
وقام بتحويل رصيد من هاتفها بقيمة 30 دينارا إلى هاتفه دون 
رضاها. لكن األخ املتهم أنكر الفعل، قائال إن ش���قيقته دائما ما 
تتهم���ه بهتانا دون أن تتيقن، وإنه لم يقم بتحويل أي مبلغ من 
رصيد أخته الى هاتفه احملمول. وبسبب عدم كفاية األدلة، حكم 

القاضي مفتاح سليم ببراءة الشاب من تهمة السرقة.
وقد القت القضية ردود فعل واستهجانا كبيرين في الشارع 
البحريني، الذي اعتبر أن وصول مثل هذه القضايا الى احملكمة 
دليل تفكك األس���رة وعدم وجود أب أو أم ميتلكان القدرة على 
إيقاف املشكلة قبل أن تتطور.  واستقبلت املنتديات البحرينية 
احلكم بكثير من السخرية، وأصبحت احلادثة محل تندر ونقاش 

عن قيمة األخوة بالنسبة ملبلغ 30 دينارا.
في حني رأى بعض املقربني من عائلة الشابني أن حادثة الرصيد 
هي القطرة التي أفاضت الكأس، كون العالقة بني الشقيقني متوترة 
منذ فترة بسبب رغبة األخ األصغر في التحكم بتصرفات أخته 
الكبيرة، بحكم أنه الرجل وهو م���ا كانت األخت ترفضه بحكم 

استقالليتها.

العاهل البحريني امللك حمد بن عيسى آل خليفة

املستشار مرتضى منصور

د.صالح العجيري


