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حمد العنزي
أصدر شيخ مشايخ قبيلة عنزة 
الشيخ مس���لط زبن الهذال بيانا 
خالل حفل العشاء واالجتماع العام 
لشيوخ ووجهاء قبيلة عنزة قال 

فيه:
بسم اهلل الرحمن الرحيم

قال تعالى: )امنا يتذكر أولو 
الذين يوفون بعهد اهلل  األلباب 
وال ينقضون امليثاق � الرعد: 19 

و20(.
إخواني.. شيوخ ووجهاء قبيلة 

عنزة
أبنائي.. شباب القبيلة

إن م���ا متر به البالد من أزمة 
وفوضى سياسية خانقة حتتم 
علينا حتكيم العقل واحلكمة وعدم 
االجنراف خل���ف التيارات التي 
تس���عى ملصاحلها، فمن الواجب 
التماسك بالتوحد  علينا جميعا 
خلف قيادتنا الرش���يدة، وإنني 
أوجه هذه الدعوة إلخواني شيوخ 
ووجهاء قبيلة عنزة الى التكاتف 
والتزام الوحدة الوطنية وطاعة 
ولي األمر حضرة صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد، حفظه 

اهلل ورعاه.
لقد جبل���ت قبيلة عنزة على 
مّر السنني على التزامها بالوالء 
آلل الصباح الكرام، لذلك وفي ظل 
هذه األج���واء املتأزمة فإن أبناء 
قبيلة عنزة يأكدون مجددا انهم 
على العهد وامليثاق باقون ومبواد 
الدس���تور الكويتي متمس���كون 
وبالوالء الكامل والسمع والطاعة 

حلضرة صاحب الس���مو األمير 
الشيخ صباح األحمد، حفظه اهلل، 

محافظون.
وأضاف اله���ذال: أيها اإلخوة 
الكرام اننا نرف���ض زج القبيلة 
في صراع ال يعكس إال مصلحة 
البعض وال يستهدف مصلحة البالد 
والعباد، فما يجري على الساحة 
احمللية هو قفز على الدس���تور 
ومواده والقان���ون والتزامه في 
بث لروح الفرقة وإثارة للتعصب 
والنعرات القبلية والطائفية التي 

حذرنا منها رسولنا ژ.
إخواني.. وأبنائي

أناشدكم مناشدة األخ الكبير 
ال���ى تعليمات حضرة  االمتثال 
صاحب الس���مو األمير الش���يخ 

صباح األحمد، حفظه اهلل ورعاه، 
حتى متر هذه األزمة بسالم واثقني 
في حكمة سموه إليصال السفينة 

الى بر األمان.
وق���ال: إننا نفخ���ر بقيادتنا 
ونعلن والءنا لقيادتنا ممثلة بولي 
األمر حضرة صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد، حفظه اهلل، 
العهد األمني الشيخ  وسمو ولي 
نواف األحمد، حفظه اهلل، وسمو 
رئيس مجلس الوزراء الش���يخ 

ناصر احملمد، حفظه اهلل.
إنه العتزازنا بشريعتنا وفخرنا 
والتزامنا مبؤسساتنا الدستورية 
والقانوني���ة فإننا نعلن رفضنا 
لهذا االستجواب وما يراد به من 
حتقيقه خالفا لرغبة ولي األمر.

فريحة األحمد: نستنكر االعتداء على الكنائس 
ودور العبادة لجميع الطوائف والديانات

الخضري: الكويت تستحق التسامي على الخالفات الشخصية
محمد هالل الخالدي

دعا الناشط االكادميي د.بدر اخلضري 
أعضاء السلطتني التشريعية والتنفيذية 
الى التسامي على اخلالفات الشخصية 
وترك الصراع السياسي الطاحن الذي لم 
يثمر ولم يحقق أي انتصار ألي طرف 
طوال السنوات املاضية، وقال في تصريح 
صحافي ان الكويت تستحق منا جميعا ان 
نتسامح مع أنفسنا ونتعاون جميعا من 
اجل بناء بلدنا، فالعالم من حولنا يتقدم 
ونحن النزال نراوح مكاننا في قضايا 
هامش���ية وخالفات سياسية شخصية 
عطل���ت مصالح العب���اد والبالد. وأكد 
د.اخلضري ضرورة االلتزام مبضامني 
اخلطابات السامية لصاحب السمو األمير 
الش���يخ صباح األحمد والذي أكد فيها 
س���موه ضرورة احلفاظ على وحدتنا 
الوطنية التي هي درعنا احلصينة، كما 

أكد س���موه ان يعمل 
اجلميع بإخالص، وان 

نترك اجلدل العقيم.
وأضاف د.اخلضري: 
اننا ندخل عاما جديدا 
نسأل اهلل فيه ان يجعله 
عام خير على الكويت 
وعلى االم���ة العربية 
واالسالمية، مؤكدا ان 
الشعب الكويتي بأكمله 
كان يطالب احلكومة 
بوضع خطة للتنمية، 
واآلن وبعد ان وضعت 
احلكومة خطتها ووافق 

عليها املجلس، فاألولى بنا ان نتكاتف من 
أجل تنفيذها كل في مجاله، فهذا االجناز 
يحسب للكويت وليس ألشخاص، كما 
ان الفشل خسارة للكويت ولنا جميعا. 

اخلض���ري  وأكم���ل 
تصريحه بالقول إننا 
سئمنا جميعا خطابات 
التأزمي ب���ني الطرفني 
وغياب لغ���ة احلوار 
القائم  الدميوقراط���ي 
عل���ى احت���رام الرأي 
والرأي اآلخر ونبتعد 
التشكيك جميعا،  عن 
ونحذر من وهم اسمه 
التعدي على الدستور، 
فقد اكد صاحب السمو 
األمير أكثر من مرة على 
حماية الدستور وعدم 
وجود رغبة في تعديله، فماذا إذن نعيش 
صراعا سياسيا على قضية غير موجودة. 
وختم اخلض���ري تصريحه بالقول ان 
الكويت قد خسرت خالل االعوام القليلة 

املاضية الكثير على مس���توى الوحدة 
الوطنية وعلى املس���توى السياس���ي 
والتعليمي واالقتصادي، ومن غير املقبول 
استمرار حالة الصراع السياسي الدائر 
بال مبرر بني أعضاء السلطتني وما تبعها 
من انقسام في الشارع الكويتي، فاملواطن 
أدى دوره وانتخب ممثليه، ومن حقه 
ان ينعم بثروات بالده وان يشهد تقدما 
حقيقيا في مستوى اخلدمات، واحلكومة 
فعال اعترفت مبشاهد متعددة بوجود 
خلل وقصور في عملها وتنفيذها، وهذا 
ينبغي ان يكون داعيا لنا جميعا للتعاون 
من أجل جتاوز هذا القصور ومعاجلته 
وليس التشفي واالنتقام، فثقافة االنتقام 
دخيل���ة على املجتمع الكويتي الذي لم 
يعرف طوال تاريخه سوى لغة التكاتف 
والتراحم ب���ني جميع أبناء الكويت بال 

متييز على أساس طائفي أو قبلي.

اس����تنكرت رئيس����ة اجلمعية الكويتية 
لالسرة املثالية ورئيسة نادي الفتاة الرياضي 
الشيخة فريحة االحمد تفجير الكنائس ودور 
العبادة جلميع الطوائف والديانات وقالت ان 
ما حدث للكنيسة في االسكندرية امنا ينم 
عن تبني ثقافة االرهاب وترويع اآلمنني وقتل 
االبرياء دون وجه حق، واكدت انه مهما كانت 
هوية املنفذين لهذه اجلرمية املروعة تبقى 
تعاليم السماء للدين االسالمي واملسيحي، 
واي دين ال يقبل باهدار دم املدنيني واآلمنني 
والنساء واالطفال ورجال الدين ورواد دور 
العبادة على مدى التاريخ، غير ان ايدي عابثة 
ملطخة بالدماء متعطشة للشر تسعى الشعال 
الفتنة بني احلضارات، ومتنع اي تقارب بينهم 

ليبقى العالم يعيش في حروب وفنت ليعم 
الفساد والفوضى والرعب وشريعة الغاب، 

مما ترفضه العقول النيرة.
وطالبت االحمد احلكومات بحماية املجتمع 
عامة واالسرة خاصة من االرهاب وتوابعه 
وتوعية املجتمع وابنائه بأهمية تبني ثقافة 
احل����وار بني االديان ونب����ذ الفرقة والعنف 
الرأي اآلخر  والتعايش الس����لمي واحترام 
والسعي الحالل السالم وبناء االنسان وتنمية 

املجتمع في كل املجاالت.
واضافت ان ما ح���دث رمبا كان نتيجة 
قصور في الفهم وتعبئة العقول بكل ما هو 
س���يئ عن الطرف اآلخر واقصاء املخالفني 
لهم بالعنف والقتل، وهذا ترفضه الشرائع 

الس���ماوية، خصوصا االسالم، فهو بريء 
من تلك االعمال االجرامية املشينة رغم ان 
االحمد ال ت���رى اتهام اي طرف حتى تظهر 
احلقائق من خالل التحقيقات اجلارية ملعرفة 

اجلناة.
وناشدت االحمد والة االمور اطالق حمالت 
توعية مس����تمرة بالتعاون مع مؤسس����ات 
املجتمع املدني للحد من التصرفات االحادية 
وصد اي افكار هدامة تفكك الوحدة الوطنية 
وحماية دور العبادة لكل الطوائف واالديان 
وتوعية املجتمع من خالل وس����ائل االعالم 
واملدرسة واملسجد واالسرة وبث روح التسامح 
الطرف اآلخر  والتقارب والتعايش وقبول 

والعمل على رقي االوطان وبناء االنسان.

ناشدت والة األمور إطالق حمالت توعية مستمرة

المسباح: تفجير كنيسة اإلسكندرية 
مخالف لتعاليم الشريعة اإلسالمية

بين أن مصر لها ثقل كبير إسالمياً وتتعرض لضغوط أجنبية لتقديم تنازالت

الداعية االسالمي  استنكر 
د.ناظم املس���باح التفجيرات 
االرهابي���ة الت���ي وقعت امام 
القديس���ني مبدينة  كنيس���ة 
االسكندرية، مؤكدا ان االسالم 
يحرم التعرض لدور العبادة 
في احلرب او السلم على حد 
سواء او قتل املدنيني وترويع 
اآلمنني، محذرا في الوقت نفسه 
من اتهام االسالم بتبني العنف 
ضد االبرياء فاالسالم بريء من 
فعلة هؤالء الظاملني، موضحا ان 
الشريعة االسالمية بينت كيفية 
التعامل مع غير املسلمني، اذ 

قال اهلل تعال���ى: )ال ينهاكم اهلل عن الذين لم 
يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن 
تبروهم وتقسطوا اليهم ان اهلل يحب املقسطني(، 
وقال ژ »من ظلم معاهدا او انتقصه او كلفه فوق 
طاقته او اخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا 
حجيجه يوم القيامة«، مبينا ان لغير املسلمني 
الذين يعيشون في كنف املسلمني حقوقا شرعية 
يجب ان تراعى. وبني املسباح ان مصر كدولة لها 
ثقل كبير في التاريخ االسالمي تتعرض لضغوط 
اجنبية لتقدمي تنازالت كبيرة فيما يخص ملف 
االقباط من خالل الترويج لفكرة تعرض االقباط 

كأقلي���ة لالضطهاد والتمييز 
بهدف احراج مصر والضغط 
عليها، مشيرا الى احتمال قيام 
بعض االجهزة اخلارجية بدعم 
ومتويل جهات مارقة من الدين 
بهدف ارهاب مصر والنيل من 
امنها،  وحدة ترابها وزعزعة 
مطالبا بضرورة تكثيف اجلهود 
لضبط اجلن���اة ومعرفة من 
يقف خلفهم ويدعمهم للقيام 
مبثل ه���ذه اجلرائ���م. واكد 
املسباح ان حرية العبادة في 
مصر مكفولة للجميع بحكم 
الدستور والقانون الذي يحمي 
النصارى وغيرهم، فال داعي للمزايدات السيما ان 
اجلهود التي تقوم بها االجهزة االمنية املصرية 
حلماية االقلية غير املسلمة واضحة للقاصي 

والداني.
وبني اهمية العودة للشريعة االسالمية السيما 
ان احكامها جاءت لتؤكد وتكفل االمن واالمان 
للمسلمني وغيرهم والتاريخ االسالمي خير شاهد 
على ذلك، داعيا املولى جل وعال ان يحفظ مصر 
وشعبها وسائر البالد االسالمية والعربية من 
كل مكروه وسوء وان يجنبهم جميعا الفنت ما 

ظهر منها وما بطن.

الكنيسة المصرية في الكويت 
تعتذر عن استقبال المهنئين

أسامة أبوالسعود
أعلنت الكنيس���ة القبطية 
املصرية في الكويت اعتذارها 
املهنئني بعيد  عن اس���تقبال 
القيامة املجيد وسيقتصر األمر 
على اقامة صالة القداس فقط 
هذا العام تعبيرا عن مشاعر 
أرواح  احلزن والع���زاء على 
شهداء ضحايا احلادث اإلرهابي 
ال���ذي تعرضت له كنيس���ة 
القديسني في االسكندرية ليلة 
رأس الس���نة امليالدية وراح 
ضحيته عشرات من الضحايا 
األبرياء من األقباط واملسلمني. 

وبعث راعي الكنيسة االنبا بيجول بكتاب بهذا 
اخلصوص جاء فيه: تتوجه الكنيسة القبطية 
بالشكر لكل من شاركها العزاء في أحداث كنيسة 
القديسني باالسكندرية وتثمن موقف الكويت 
قيادة وحكومة وشعبا واملصريني املقيمني في 
الكويت وكذلك رجال السلك الديبلوماسي املصري 
والعربي واجلالية املصرية. وقال راعي الكنيسة 
القبطية بالكويت القمص بيجول االنبا بيشوي 

في بيان اصدره امس ان هذه 
املواقف تظهر أصالة الشعب 
الكويتي وم���ا فيها من اخوة 
وانسانية ومودة، مؤكدا على ان 
احملبة املتأصلة بيننا مسلمني 
ومسيحيني ستبقى وتدوم بل 
وستزداد مع الزمن. وقال ان 
الكنيس���ة � كعادتها � ستقيم 
صالة عي���د امليالد املجيد في 
موعده املعتاد يوم اخلميس 
املقبل عل���ى ان تقتصر على 
صالة الق���داس فقط دون اي 
مظاهر لالحتف���االت مراعاة 
ملشاعر أسر الضحايا واملصابني 

في أحداث كنيسة القديسني باالسكندرية. 
واختتم القمص بيجول االنبا بيشوي بيانه 
بالدعاء الى اهلل ان يحفظ وطنينا مصر والكويت 
في محبة وسالم حتت رعاية حكيمي الدولتني 
صاحب الس���مو األمير الش���يخ صباح األحمد 
والرئيس محمد حس���ني مبارك، مع الدعاء ان 
يعم السالم في منطقة الشرق األوسط والعالم 

كله.

غامن امليع

الداعية د.عجيل النشمي

الشيخة فريحة األحمد

الميع: تفجير كنيسة اإلسكندرية 
عمل إرهابي جبان وجريمة بشعة

النشمي: حادث اإلسكندرية مخطط 
لإليقاع بين المسلمين والمسيحيين

أدان النائب غامن امليع املجزرة 
أمام كنيسة  التي وقعت  البشعة 
القديس����ني ف����ي الش����قيقة مصر 
مبدينة اإلس����كندرية والذي جنم 
عنه العديد من الضحايا األبرياء 
واملصابني مشددا على ان احلادث 
عمل اجرامي وارهابي جبان بكل 
املقاييس وجرمية بشعة وخيانة 
شديدة استهدفت الشعب املصري 
بأكمل����ه وليس االقب����اط وحدهم 
واستهدفت زعزعة واستقرار امن 
الفتن����ة والوقيعة  مصر بإيقاظ 
بني املسلمني واالقباط، االمر الذي 
س����يكون له بالغ االثر على مصر 
ووحدتها الوطنية، مش����ددا على 
ضرورة التصدي بكل حزم ووحدة 

لتداعيات هذا احلادث األليم.
وقال امليع في تصريح صحافي 
ان االسالم واملسلمني براء من هذا 
العمل اخلبيث مؤكدا ان هذا الفعل 
الشنيع ال ميكن ان يصدر عن مسلم 
يعلم حقيقة االسالم مبديا استنكاره 
لإلره����اب بكل صوره وأش����كاله 
واستهدافه األبرياء ودور العبادة، 
داعيا الشعب املصري الشقيق الى 
النأي عن محاوالت دس الفنت وزرع 
الفرقة التي يسعى البعض لبثها 
بينهم وااللتف����اف حول وحدتهم 
ومصاحلهم العليا التي لن تتأتى 
إال من خالل الوقوف صفا واحدا 
ضد االرهاب الذي ال مييز بني ديانة 

ليلى الشافعي
أكد رئيس رابطة علماء الشريعة 
بدول مجل����س التعاون اخلليجي 
الداعية د.عجيل النشمي ان ما حدث 
في االسكندرية من حرق للكنيسة 
وراءه مخطط وأياد تريد اإليقاع 
بني املسلمني واملسيحيني في مصر 
ولتأليب الرأي العام العاملي ضد 

اإلسالم واملسلمني.
وقال هناك متربصون باإلسالم 
وإن كان هن����اك بعض املس����لمني 
العنف فهن����اك غير  ميارس����ون 

املسلمني امللتزمني ال ذنب لهم.
وقال لقد كان����ت ردود الفعل 
قوية ومواقف سياسية طيبة حيث 
ظهر مفتي مصر مع وزير األوقاف 
املصري مع البابا ش����نودة وهذا 
شيء طيب يهدئ النفوس مؤكدا 
ان االس����الم ال يقر إيذاء الكنائس 
وال التعدي على األنفس فهناك من 
يريد إشعال االحداث بني املسلمني 
واالقباط وهناك من ال يريد ملصر 
ان تهدأ واحلمد هلل ان الذي ظهر 
هو وعي املسلمني ووعي األقباط في 
هذا املوقف الذي بني تآلف املسلمني 
والنص����ارى في مواجهة ما حدث 
مم����ا يدل على الوع����ي وان حدث 

أو طائفة. واض����اف امليع ان هذه 
االعم����ال االجرامية تؤكد احلاجة 
امللحة الى ان تقف كل دول العالم 
في وجه االرهاب ومكافحته، مهما 
كان مصدره ودوافعه، واستئصال 
قواعده اينما وجدت الس����يما ان 
مثل هذا العم����ل هز ضمير وطن 
وأوجع قلوبنا مع قلوب املصريني، 
وعلى احلكومات جميعها توعية 
شعوبها من خطر االرهاب الداهم 
الذي ال يفرق بني ضحاياه، معربا 
عن تعازيه احلارة جلمهورية مصر 
العربية قيادة وحكومة وش����عبا 
الشفاء  وألهالي الضحايا متمنيا 
العاجل للجرحى، وأن يحفظ البلد 
الشقيق وبالدنا العربية واالسالمية 

من كل مكروه.

ذلك في مساجد املسلمني فينبغي 
أال يتحمل االقباط انهم وراء ذلك 
فهذه االعمال تراد بها الفتنة والبد 
من احباط هذه املخططات حتى ال 
يتحول العالم الى ساحة للحرب 
وأن يعي الطرفان ان هذا مخطط 
لتغذية روح العداء في العالم ضد 
االسالم واملسلمني، واشار الى انه 
ال يجوز شرعا اتالف ما ميلكه اهل 
الكتاب في بالد املسلمني ولو كانت 
اماكن عبادتهم مثل الكنائس ألن 
اموال اهل الكتاب وأماكن عبادتهم 

مصونة في بالد املسلمني.

الداعية د.ناظم املسباح

األنبا بيجول

د.بدر اخلضري

مسلمين  بيننا  المتأصلة  المحبة  بيجول:  األنبا 
ومسيحيين س�تبقى وتدوم وس�تزداد مع الزمن

أع����رب رئيس مرك����ز الكويت 
للدراس����ات التنموية د.علي النقي 
عن ثقته الكاملة في عبور حكومة 
سمو الش����يخ ناصر احملمد جلسة 
الغ����د للتصويت عل����ى كتاب عدم 
التعاون بنجاح، مشيرا في الوقت 
ذاته الى الطرح الراقي لسموه في 
تفنيد محور االس����تجواب، فضال 
عن قوة ومتاسك وتضامن الفريق 
احلكومي. وقال النقي ان »املؤزمني« 
في هذا االستجواب ذهبوا بالفعل 
الى »أبعد مدى« فهم حتدوا الرغبة 
السامية وتوجيهات صاحب السمو 
بالتهدئة، وقدموا اس����تجوابا غير 
جائز وواقع دستوريا، الفتا الى ان 

االغلبية البرملانية تس����عى لالستقرار والنمو بالبلد 
الذي يأتي وفق التعاون بعيدا عن التصعيد والتأزمي. 
وأكد النقي ان سمو الشيخ ناصر احملمد اليزال الرجل 
االفضل واألنس����ب لالنطالق بالكويت نحو مستقبل 
مش����رق ومتقدم، مبينا ان مسيرة سموه على الرغم 
من العقبات والتحديات كانت صامدة، مطالبا السلطة 
التشريعية بالتعاون مع احلكومة لتحقيق ما فات من 
أجل مصلحة البالد، ولدفع عجلة التنمية بتنفيذ اخلطة 
التنموية الشاملة التي قدمتها احلكومة ألول مرة منذ 
إقرار قانون بشأنها عام 1986، مشددا على ان املواطن 
الكويتي يتعطش لالستقرار والتنمية. واستهجن النقي 
املطالبات برئيس وزراء شعبي، مشددا على ان احلق 
املطلق الختيار رئيس احلكومة هو لصاحب السمو 
األمير، فهو من االختصاصات املطلقة لسموه وعلينا 
احترامها، وال نرضى بأي تشكيك فيها وال تعني مراقبة 
النواب ومحاسبتهم التدخل الختيار رئيس الوزراء أو 
وزير معني نتيجة ألمور شخصية، مبينا ان التدخل 
في تس����مية رئيس الوزراء واملطالبة برئيس وزراء 
شعبي تدخل في اختصاصات صاحب السمو األمير، 
وعلى الش����عب الكويتي تفهم هذه االمور. ولفت الى 

انه ال يوجد مواطن غيور مخلص 
يقبل برئيس وزراء شعبي، فاحلكم 
مرتبط باالسرة، وكذلك الشعب 
الكويتي يرتبط بهم ويعتبرهم 

صمام أمان للبلد.
وأوض����ح النقي ان مرحلة ما 
بعد جتديد التعاون مع احلكومة 
حتتاج الى عمل دؤوب لتحقيق 
التنمية، اذ م����ن املتوقع أن تبدأ 
مرحلة جديدة أكثر استقرارا يتحتم 
فيها تضافر اجله����ود والتعاون 
بني السلطتني وطرح العمل وفق 
أجندات املصالح العليا لبناء وطن 
مستقر يخطو خطواته ليكون في 
مصاف الدول املتقدمة. وشدد النقي 
على أن التنمية ال تتحقق اال بالتنسيق والتعاون بني 
جميع القطاعات والعمل املستمر الدؤوب والترفع عن 
الكيد والشخصانية، الفتا الى ان االستجوابات لرمبا 
لن تنتهي وقد تكون هناك اس����تجوابات مماثلة في 
املرحلة املقبلة، اال ان مفعولها قد يكون انتهى نظرا 
لدعم جموع الشعب الكويتي حلكومة الشيخ ناصر 
امتثاال لتوجيهات صاحب السمو األمير. وأشار النقي 
الى التأكيد املستمر من صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد على رغبته في حتويل الكويت الى مركز 
مالي وجتاري، مبينا ان س����موه هو االجدر مبعرفة 
أهمية التنمية لنهضة البالد وما تدره تلك النهضة من 
مصالح للوطن واملواطن. مطالبا السلطتني بالسعي 
قدما لتحقيق الرغبة الس����امية من خالل العمل على 
تنفيذ خطة التنمية والسعي نحو تنفيذ العديد من 
املشروعات التي تعمل على إنعاش االقتصاد الكويتي 
وجذب املستثمر االجنبي. وختم النقي داعيا اجلميع 
لالمتثال لتوجيهات »حكيم البالد« بالسعي للقضاء 
على كل أس����باب اخلالف والفتنة ومظاهر التفرقة، 
والهمز واللمز، ليكون هذا منطلقا ملا نأمل أن نحققه 

من »الثبات« وإال سنبقى نئن من وطأة ذلك.

د.علي النقي

النقي: المحمد الرجل األفضل 
لالنطالق بالكويت نحو مستقبل مشرق

العنجري: نمر بمخاض  وال خوف على الديموقراطية

الهذال: قبيلة عنزة جبلت على االلتزام بالوالء
آلل الصباح ونؤكد بقاءنا على العهد والميثاق

رأت نبيل���ة العنجري انه ال 
خ���وف عل���ى الدميوقراطية في 
الكويت مهما كانت نتائج جلسة 
الغد واعتبرت ان احترام وقبول 
النتيج���ة الت���ي سيس���فر عنها 
ب���روح دميوقراطية  التصويت 
إيجابية هو احملك احلقيقي ملدى 

التمسك بالدستور.
وقالت العنجري في تصريح 
لها امس: ان الكويت متر بال شك 
مبخاض صعب، وإذا كان لبعض 
مظاهر العنف اخلطابي ان تنغص 
مسيرتنا الدميوقراطية، واذا كنا 
نش���هد حلقة جديدة من سلسلة 
متواصلة منذ س���نوات لتوتير 

العالقة بني السلطتني، أدت مرتني الى قبول سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد بالصعود 
الى منصة االس���تجواب، فإن م���ا منر به اآلن هو 
السقف األعلى الذي ميكن ان تشهده هذه العالقة 

ضمن األطر الدستورية.
وأضافت: ال مصلحة ألحد منا في تردي الوضع 
اكثر مما وصل اليه، وال مصلحة ألحد في تراجع 
املسيرة الدميوقراطية او في تراجع مكانة الكويت 
إقليميا ودوليا أو في التنازل فجأة عن مكتسباتنا 
الدس���تورية، وهذا ما يج���ب ان تعيه املعارضة 
البرملانية، حتى لو كان لدى بعض األعضاء حسابات 
خاصة، او اعتبر البعض ان بإمكانه تسجيل نقاط 
إضافية في رصيده التصعيدي بعد جلسة الغد فإن 
كثيرين آخرين لن يذهبوا الى مزيد من التصعيد 

حرصا على ع���دم تراجع هذه 
املكتسبات.

بالتالي من  وتابعت: الب���د 
انطالقة متج���ددة يتم خاللها 
اس���تيعاب املجريات االخيرة 
ومعاجلة ذيولها ومالبساتها، 
في الوقت الذي س���تصبح فيه 
ال���وزراء إجراء  اس���تجوابات 
عادي���ا ف���ي املس���تقبل مثلما 
يجري في دميوقراطيات أعرق 
م���ن دميوقراطيتن���ا، من دون 
حاجة للتهويل والتخويف من 
قبل األعضاء املس���تجوبني أو 
اخلوف والغضب من قبل الوزراء 
املستجوبني وما يرافق ذلك عادة 
من تفرغ وسائل اإلعالم للدفاع او الهجوم وكأن البالد 
مقدمة على كارثة. واعتبرت العنجري ان األحداث 
األخيرة كشفت عن قصور في الثقافة الدميوقراطية 
وف���ي فهم االنتماء الوطني بش���كل يحتم صياغة 
وإشاعة مفاهيم أكثر متاسكا لترسيخ الدميوقراطية 
كإرادة عيش مشترك وتفاعل إيجابي وهي حترم 
منطق استعداء فئة على أخرى وحتويل اخلالفات 
الى نزاعات وصراعات، وهذه هي روح الدس���تور 
التي يجب أال تغيب عن أذهان أحد، فالدميوقراطية 
ليست لتصفية احلسابات وليست لنبش التاريخ 
وإش���عال النزعات والعصبي���ات الضيقة بل هي 
آلية لتعزيز االنتماء الوطني فوق أي انتماء آخر 
ونظام يهدف الى بحث وتطوير السبل والقوانني 

نحو حياة أفضل.

ال مصلحة ألحد في التنازل فجأة عن المكتسبات

رفض زّج القبيلة في صراع ال يعكس إال مصلحة البعض

نبيلة العنجري

)سعود سالم(الشيخ مسلط زبن الهذال


