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قراءة في األحداث السياسية.. 

واالستقرار األمني
تتسارع األحداث السياسية في العالم 
العربي من المحيط الى الخليج بصورة لم 
تشهدها من قبل تتمثل بانتفاضات شعبية 
توجت بثورات طالت اثنين من البلدان 
السياسية  العربية وأسقطت أنظمتهما 
واألمنية، وبلدان أخرى مازالت تتواصل 
فيه���ا االحتجاجات، تل���ك االنتفاضات 
الش���عبية بدأت بأسباب تتراوح ما بين 
الظلم واالستبداد واالستئثار بالسلطة 
وتنوع أوجه الفس���اد سياس���يا وأمنيا 
واقتصاديا وغياب المش���اركة الشعبية 
الجادة والحقيقية في اتخاذ القرار وانعدام 
االنتخابات النزيهة التي تعّبر عن ارادة 

الناخبين، ومطالبات بالمشاركة السياسية، وحرية الرأي والتعبير، 
وتحسين المستوى االقتصادي، تلك األسباب والمطالبات وتراكمها 

أدت بال جدال الى انتفاضة الشعوب.
والش���ك ان لكل دولة ظروفها االقتصادية والسياسية والنظام 
السياسي الذي ارتضته تلك الدول برغبة شعبية او بغيرها، كما ان 
األسباب تختلف من دولة الى اخرى، وما قد يكون سببا في دولة ما 
ال يكون ذاته في دولة أخرى، كما ان المطالب ايضا تختلف من شعب 

الى آخر ولكن كل الشعوب تتفق على مبادئ واحدة أال وهي:
� المشاركة السياسية.

� انتخابات حرة ونزيهة.
� حرية التعبير والرأي.

� العدالة االجتماعية.
� مكافحة الفساد.

� توزيع الثروات وتحسين المستوى المعيشي.
تلك األمور تؤدي بالش���ك الى اس���تقرار او عدم استقرار الدول 
والتي ترتبط أساسا بالسياسة الحكومية، من هنا نستطيع القول 
ان الكويت بما حباها اهلل من نعم كثيرة تختلف عن الدول األخرى 
وغيرها من األنظمة السياسية تتمثل بوجود عقد دستوري ارتضاه 
الحاكم والمحكوم دون اك���راه، ينظم العالقة بينهما ويرتب نظام 
الحكوم ويحدد المساءلة، بل ويتعداه الى المساءلة السياسية عن 
اي قصور او تجاوز يراه اعضاء السلطة التشريعية تجاه أعضاء 
السلطة التنفيذية، وما يتمتع به المجتمع الكويتي من سقف عال 
من الحرية في إبداء الرأي والنقد وبانتخابات برلمانية نزيهة تحت 
اشراف قضائي تام ومستوى اقتصادي معيشي مرتفع الى درجة 
تس���ميته »بمجتمع الرفاهية«، كل تلك المميزات التي تطالب بها 
الشعوب األخرى وقامت على اثرها االحتجاجات والثورات الشعبية 

موجودة لدينا منذ زمن بعيد.
والتساؤل الذي يطرح نفسه: لماذا ال ننعم باالستقرار السياسي؟ 
ولماذا يعيش المجتمع الكويتي بجميع فئاته في جو مشحون من 

التوتر والتشنج السياسي؟
ان االجابة عن ذلك التساؤل بكل بساطة هي العالقة بين السلطة 
التشريعية والسلطة التنفيذية، وبنظرة فاحصة نجد ان غالبية األمور 
على الساحة المحلية التي يطالب بها اعضاء السلطة التشريعية 
ليس���ت بذلك التعقيد والمطالب التعجيزية بل ان غالبيتها ان لم 
يكن جميعها يمكن معالجتها في اطارها القانوني والدستوري دون 

اي تشنج وتضخيم اعالمي ان حسنت النوايا.
تل���ك األمور تتمثل ف���ي مجملها ب���� »األداء الحكومي« وعالقة 
السلطة التنفيذية مع السلطة التشريعية، ونظرة أعضاء السلطة 
التش���ريعية تجاه ذلك األداء واتهامه بالقصور والضعف وأهمها 
التجاوز على الدستور حيث يؤخذ على الجانب الحكومي تصعيد 
المواقف مع أعضاء مجلس األمة، ومن جهة أخرى ومن الطبيعي 
اال يقف أعضاء مجلس األمة موق���ف المتفرج أمام ذلك التصعيد 
فهذا يؤدي بالش���ك الى عقد الندوات الجماهيرية واتهام كل طرف 

لآلخر بعدم التعاون.
وحفاظا على أمن واس���تقرار مجتمعنا الكويتي المترابط ومما 
ارتضين���اه من عقد رابط بين الحاك���م والمحكوم من أي رياح قد 
تعص���ف ببنيان المجتمع فإن األمر يتطلب الوقوف وقفة صادقة 
من الجانب الحكومي على س���بيل المث���ال ال الحصر من القضايا 

التالية:
أواًل: العالقة مع مجلس األمة:

� السرعة في اإلجابة عن أسئلة السادة النواب.
� أخذ المالحظات النيابية مأخذ الجد وعدم التهاون فيها.

� االلتزام بأحكام وروح الدستور ولوائح مجلس األمة.
� الحيادية التامة في انتخابات لجان المجلس وحتى رئاس���ة 

المجلس مستقبال.
� التحقيق فيما يطرح من تس���اؤالت نيابية في قضايا الفساد 
واتخاذ االجراءات العاجلة بشأنها وعدم تعطيل جلسات مجلس 
األمة او اللجوء الى المحكمة الدس���تورية في كل صغيرة وكبيرة 

اال ألمر جاد وفي أضيق الحدود.
ثانيًا: األداء الحكومي:

� العمل الجاد في مكافحة الفس���اد المالي واإلداري في األجهزة 
الحكومية وبصورة فعالة وليست سطحية.

� العمل على حل الملفات الشائكة المتعلقة بقضايا التجنيس 
والبدون.

� وقف الترضيات السياسية والفئوية والقبلية.
� كفالة الحرية االعالمية والمدونات على جميع صورها وعدم 

تقديم مشاريع تضّيق عليها.
ثالثا: العدالة االجتماعية:

� تحقي���ق العدالة في توزيع الموارد المالية المتعلقة بالكوادر 
دون تفضيل فئة على أخرى.

� تحقيق مب���دأ تكافؤ الفرص في التعيي���ن بالوظائف العامة 
والعسكرية.

� اعتماد مبدأ الكفاءة والتميز واالبداع في الوظائف القيادية.
� تحقيق مس���توى معيش���ي للمتقاعدين واألرامل بالنظر الى 
مرتباتهم لمواجهة التضخم واألعباء المعيشية نتيجة اقرار الكوادر 

المالية على اختالف أنواعها بصورة كبيرة.
� االبتعاد عن الواسطة والمحسوبية والمحاباة في التعيين.

م���ن هنا يجب ان نعترف، واالعت���راف بالخطأ فضيلة وليس 
عيبا ان نقول ان هناك قصورا ف���ي األداء الحكومي على مختلف 
المستويات وفي معظم المؤسسات الحكومية والهيئات المستقلة 
وان نعتذر اعتذار القوي وليس الضعيف عن اي موقف يستوجب 
االعتذار وان حماية المجتمع وأمنه واس���تقراره تتطلب االسراع 
ف���ي العالج للتغلب على كل ما يثار م���ن قضايا وال نتركها تكبر 

وتتضخم ويصعب عالجها الحقا.
بحق الكويت أدعو االخوة اعضاء الس���لطة التش���ريعية على 
اخت���الف كتله���م وانتماءاتهم الى النظر بعي���ن االعتبار الى أمن 
الكويت في هذه المرحلة الحساس���ة من وطننا العربي. ومن أجل 
شعب الكويت أدعو أعضاء السلطة التنفيذية الى التعاون الجاد 
والصادق مع السلطة التشريعية ونزع فتيل اي قضية محل جدل 
واختالف واالرتقاء وتطوير األداء الحكومي اليوم وليس غدا، فعال 
ال قوال. وحفاظا على أمن الكويت فإن الدعوة لعقد مؤتمر وطني 
تعتبر أمرا حتميا في ظل الظروف الراهنة يقوم على نية صادقة 
في الحوار والتغيير في األداء والتعاون الصادق يلتئم فيه اعضاء 
مجلس األمة والسلطة التنفيذية وجمعيات النفع العام والمجتمع 
المدني لطرح ما يجول في النفس واالستماع الى المطالبات الصادقة 
البعيدة عن المصالح الش���خصية او المطال���ب الفئوية لالرتقاء 
باألداء الحكومي بعيدا عن المهاترات التي تؤثر على استقرار البلد 
وأمنه والذي أحوج ما نكون اليه في وقتنا الحاضر وحتى نكون 
بإذن اهلل بمنأى عن اي تصدعات داخل نسيج مجتمعنا اآلن. هذا 
المؤتم���ر والذي آمل ان يكون بدع���وة كريمة من حضرة صاحب 
السمو أمير البالد المفدى وتشريفه بافتتاح وحضور هذا المؤتمر 
الوطني على غرار مؤتمر جدة الشعبي الذي جدد العقد بين الحاكم 
والمحكوم. أقول وكلي أمل أن يكون االحتكام الى العقل والمنطق 
في اطار القانون والدس���تور والنقاش الجاد حفاظا على مستقبل 

أبنائنا وأمن واستقرار مجتمعنا.

بقلم د.عادل إبراهيم اإلبراهيم
لواء متقاعد

خيانة أمانة بـ 6 سيارات و6 سلبوا 2 »آي فون«

5 أصابع و30 حبة على الساحلي

محققون ينظمون اعتصامًا اليوم
للمطالبة بنقل تبعيتهم إلى النيابة

عبداهلل قنيص
تقدم مواطن الى مخفر الفحيحيل واتهم وافدا سوريا بتأجير 
6 سيارات وعدم رد الس���يارات املستأجرة أو دفع قيمة التأجير. 
وقال املواطن ان الس���وري أوهمه بأن���ه يعمل في محال النقليات 
وتأجير الس���يارات من الباطن، مشيرا الى انه منح له 6 سيارات 

ولكن السوري رفض رد السيارات وأغلق هاتفه. 
من جهة أخرى، اتهم عامل في محل هواتف 6 أشخاص مجهولني 
باالعتداء عليه بالضرب وسرقة هاتفني نوع »آي فون« وسجلت 

قضية سرقة باالكراه.

محمد الجالهمة
متكن رجال دوريات جندة األحمدي مساء امس من ضبط مواطن 
على طريق الفحيحيل الس����احلي وهو بحالة غير طبيعية وبحوزته 
5 اصابع حشيش و30 حبة كابتي، واوضح املصدر ان رجال الدورية 
اشتبهوا باملواطن اثناء ترنح مركبته على الطريق الساحلي مبنطقة 
الفحيحيل وعندما استوقفوه اكتشفوا انه في حالة تعاط وبعد تفتيش 
سيارته عثر معه على 5 اصابع حشيش و30 حبة كابتي فتم ضبطه 

وإحالته الى إدارة مكافحة املخدرات.
من جهة اخرى، احيل وافد آس����يوي ال����ى مخفر الفحيحيل بتهمة 

السكر ومحاولة الدخول الى منشأة مهمة دون تصريح.

عبداهلل قنيص ـ محمد الجالهمة
علمت »األنباء« ان عددا من احملققني بصدد تنظيم جتمعا للمطالبة 
بض����م اإلدارة العامة للتحقيقات الى النياب����ة العامة. وقالت مصادر 
مطلعة ان احملققني سيقومون بالتجمع صباح اليوم عند مقر اإلدارة 
العامة للتحقيقات في الساملية مطالبني بحسم قرار ضمهم الى النيابة 

بدال من تبعيتهم إلى وزارة الداخلية.

مصرع أميركية وفلبينية و3 مواطنين وإصابة 12 في 3 حوادث
أمير زكي ـ هاني الظفيري

لقيت وافدة اميركية مصرعها في انقالب 
مركبتها على طريق اللياح مساء أمس األول 
وأسفر احلادث عن اصابة زميلتها باصابات 
متفرقة نقلت على اثرها الى مستش����فى 
اجلهراء. وقال مصدر امني ان بالغا ورد 
الى غرفة عمليات الداخلية عن وقوع حادث 
انقالب على طريق اللياح من مواطن شاهد 

مركبة رباعي����ة الدفع منقلبة ليهرع على 
الفور رجال األمن ورجال االسعاف حيث 
تبني ان قائدة املركب����ة وهي اميركية قد 
فارق����ت احلياة بينما نقلت زميلتها وهي 
من نفس جلدتها الى مستش����فى اجلهراء 

وسجلت قضية انقالب ووفاة.
من جهة اخرى لقي ش����ابان كويتيان 
مصرعهما وأصيب 11 شابا تتراوح اعمارهم 

ما ب����ني 15 و18 عاما وذلك على اثر حادث 
اصطدام مركبتني على طريق الوفرة وقام 
عدد من رج����ال الط����وارئ الطبية بنقل 

املصابني الى مستشفى العدان.
على صعيد آخر، توفي مواطن ووافدة 
فلبينية في حادث تصادم على شارع اخلليج 
اثر تصادم بني دراجة نارية يقودها شاب 

كويتي واملجني عليها الفلبينية.

االحتجاج الثاني للبدون في »الصليبية« تحت السيطرة

عبداهلل قنيص ـ هاني الظفيري 
محمد الجالهمة

لليوم الثاني تعامل رج���ال االمن مع احتجاج عدد من غير 
محددي اجلنسية في منطقة الصليبية واضطرت القوات اخلاصة 
وقطاعات املباحث اجلنائية وامن الدولة واالمن العام والعمليات 
ال���ى التعامل مع اعداد من احملتجني قاموا برش���ق رجال االمن 
باحلجارة، كما ق���ام رجال االمن بتوقيف عدد من املش���اركني 
ف���ي التظاهرات خاصة اولئك الذين عمدوا الى احداث حالة من 
الفوضى، واسفرت االحتكاكات عن وقوع عدد من االصابات بني 

رجال االمن وبعض املتظاهرين.
وكانت االجهزة االمنية في مناطق االحمدي وتيماء متكنت 
من السيطرة على االوضاع في املنطقتني بعد معلومات عن عزم 
مجموعات من البدون على اخلروج في مسيرات احتجاجية، حيث 
قامت الداخلية بنشر قوات امنية واغالق عدد من الطرق املؤدية 

الى مناطق خطط البدون ألن تكون نقاطا لتمركزهم.
ووفق مصدر امني فإن عددا من البدون بلغ عددهم بحد اقصى 

300 شخص قد جتمعوا في شكل مجموعات نحو اخلامسة من 
مس���اء امس وطالبوا باالسراع في حل قضيتهم وقاموا برشق 
رجال االمن باحلجارة والفرار ال���ى داخل املنازل، وهو ما دعا 

رجال االمن الى التعامل معهم وضبط عدد منهم.
عل���ى صعيد آخر، قامت اجه���زة وزارة الداخلية بالتحقيق 
مع عدد من الب���دون والذين مت توقيفهم اول من امس واطلقت 

سراح اعداد منهم.
م���ن جهة اخرى، حذرت وزارة الداخلية من القيام بأي عمل 
في���ه اخالل بالقانون وذلك اثر قي���ام مجموعة من املقيمني في 
البالد بص���ورة غير قانونية بالتجمه���ر والقاء احلجارة على 

رجال الشرطة.
وقال���ت وزارة الداخلية في بيان ان الوزارة تعلن »عن قيام 
مجموعة من املقيمني في البالد بصورة غير قانونية )غير محددي 
اجلنسية( ظهر اول من امس بالتجمع والتظاهر باحدى الساحات 
الترابية القريبة من احد املس���اجد مبنطقة تيماء وجتمع آخر 
عقد مس���اء امس مبنطقة الصليبية مبحافظة اجلهراء مطالبني 

مبا اسموه حقوقهم«.
واكد البيان ان رجال األمن تعاملوا مع املتواجدين في املوقع 
»باحل���وار ومت ابالغهم ان تلك املطال���ب لها قنواتها عن طريق 

اللجان املختصة«.
واضاف »على الرغم من مناش���دة رجال األمن املتكررة لهم 
بف���ض جتمعهم لكون ذلك يعد مخالف���ا للقانون فإن هؤالء لم 
ميتثلوا لتلك املناش���دات والتعليمات واستمروا بالتجمهر الى 
ما بعد صالة العصر وقاموا بالقاء احلجارة على رجال الشرطة 
مما ادى الى اصابة عدد من رجال االمن، االمر الذي دعا األجهزة 
األمنية املختصة للتعامل معهم وفض التجمهر واتخاذ االجراءات 

القانونية الالزمة بحق املتسببني في ذلك«.
واختتمت الوزارة بيانها بالقول ان »وزارة الداخلية حتذر من 
مخالفة القوانني وعدم التقيد باالجراءات والتعليمات األمنية«، 
مؤكدة أنها »لن تتهاون مطلقا في كل ما من ش���أنه تهديد أمن 
وسالمة مواطنيها«، داعية اجلميع ان يضع مصلحة أمن الوطن 

العليا فوق كل اعتبار.

جانب من جتمع البدون أمس 

أحد رجال األمن مخاطبا املتجمهرين 

متجمهرون من غير محددي اجلنسية خالل جتمعهم أمس 

جانب من املواجهات بعد خروج التظاهرة عن طابعها السلمي وتعرض رجال األمن للرمي باحلجارة

األجهزة األمنية اضطرت للتعامل مع متظاهرين رشقوا أفرادها بالحجارة

الجمعية الكويتية لحقوق اإلنسان:  من الضروري 
تنفيذ توصيات األعلى للتخطيط بشأن البدون

اصدرت اجلمعية الكويتية حلقوق 
اإلنسان بيانا جاء فيه: تابعت اجلمعية 
الكويتية حلقوق اإلنس���ان األحداث 
املؤسفة التي أدت إلى مصادمات بني 
قوات األمن وأفراد جتمع من »البدون« 
الذي���ن كانوا يتجمع���ون للمطالبة 
بحقوقهم املدنية واألساس���ية. ولقد 
نتج عن تلك املصادمات سقوط عدد 
م���ن اجلرحى واعتقال عدد من أفراد 
التجم���ع املذكور. ونود أن نذكر بأن 
الكويتية حلقوق اإلنسان  اجلمعية 
قد نبهت وأك���دت على أهمية إجناز 
تعديالت على أوض���اع فئة البدون 
وذل���ك من خالل لقاءات س���ابقة مع 
املس���ؤولني، وآخرها لقاء مع رئيس 
اجلهاز املركزي ملعاجلة أوضاع املقيمني 
بصورة غير قانونية صالح الفضالة. 
كما أكدنا من خالل البيانات والدراسات 
التي اصدرناه���ا على أهمية حتقيق 
مطالب هذه الفئة املش���روعة ومنها 

حق���وق العمل أو التوظيف وحقوق 
تعليم األبناء واحلصول على الرعاية 
الصحية والتمكن من احلصول على 
الهوي���ات الثبوتية وعق���ود الزواج 
والطالق وامليالد والوفاة. وال يعقل أن 
تستمر عملية احلرمان دون استفزاز 
ألبسط املشاعر اإلنسانية لدى أفراد 
فئة البدون. إن تعطيل هذه القضية 
وتباطؤ املؤسسات الرسمية املعنية 
بهذا امللف أدى ال���ى اإلخالل باألمن 
االجتماع���ي ف���ي الكويت.ومن هنا 
نؤكد عل���ى أهمية إجناز التوصيات 
التي اعتمدت من قبل املجلس األعلى 
للتخطيط والتي على أساسها أنشئ 
اجلهاز املركزي ملعاجلة أوضاع املقيمني 
بصورة غير قانونية ويجب اختصار 
مدة االنتظار ألصحاب هذه احلقوق 
وجتنيس املستحقني منهم مبوجب 
قانون اجلنسية الكويتي الصادر في 
عام 1959م وتعديالته. ونعتقد أن هذا 

اجلهاز ال يحتاج إلى خمس سنوات 
إلنهاء أعماله نظرا لطول هذه املدة، 
بل البد من التسريع بتحقيق املطالب 
األساسية دون إبطاء حيث إن اجلهاز 
ميلك جميع املعلوم���ات والبيانات 
املتعقلة بأفراد ه���ذه الفئة.. ويجب 
أال تكون هناك أي عراقيل أو عقبات 
بيروقراطية ف���ي عمليات التوظيف 
أو التعليم أو احلصول على شهادات 
امليالد أو غيرها. إننا نناشد اجلهات 
الداخلية إطالق  املختصة في وزارة 
س���راح جميع م���ن مت اعتقالهم هذا 
اليوم ف���ورا، والتعامل مع املطالبني 
بحقوقهم على أسس قانونية ودون 
الوزراء  تعسف. كما نناشد مجلس 
املوقر البت في هذا امللف على أسس 
إنس���انية تأخذ بعني االعتبار أهمية 
توفير احلقوق ألفراد هذه الفئة ومنهم 
من بذل األرواح في سبيل الدفاع عن 

الكويت ورموزها.

»حدس« نطالب 
بسرعة معالجة القضية 

قانونيًا وإنسانيًا

لقطات من أحداث الصليبية وتيماء
في منطقة األحمدي وعلى مقربة من كنيسة األحمدي، 
قام رجال األمن بنشر عدد من الدوريات بعد معلومات عن 
عزم »الب���دون« على التواجد في هذه املنطقة، وبعد نحو 
ساعة من صالة العصر لم ترصد األجهزة األمنية أي تواجد 

يذكر للبدون.
 بعد صالة العص��ر بدقائق حاول عدد من البدون تنظيم 
صفوفه��م لعمل تظاهرات في منطقة تيماء ق 2، اال ان اخلطة 
احملكمة لوزارة الداخلية باشراف وكيل وزارة الداخلية لشؤون 
االمن العام اللواء خليل الشمالي ووكيل وزارة الداخلية املساعد 
لشؤون العمليات اللواء د.مصطفى الزعابي ومدير امن اجلهراء 
العميد محمد طنا حالت دون جتمع اعداد من البدون ومت ضبط 

عدد من املتظاهرين كاجراء احترازي.
 في الساعة الرابعة والنصف رصدت األجهزة األمنية 

جتمعا لعدد من البدون في منطقة الصليبة قطعتي 7 و6، 
وانتقلت األجهزة األمنية ممثلة في القوات اخلاصة واألمن 
العام وامن الدولة، وقام متظاهرون برش���ق رجال االمن 
باحلجارة، ما دعا رجال االمن الى اطالق األعيرة الدخانية 
والصوتية والغاز املسيل للدموع واملاء، والقي القبض على 
مجموعة من املتظاهري���ن بينما قامت مجموعة بالدخول 
ال���ى داخل املنطق���ة واله���رب ليتتبعهم رج���ال القوات 

اخلاصة.
 رفع املتظاهرون ش��عارات تدعو الى نيل حقوق يرونها 

مستحقة.
 حرصت القوات اخلاصة على اقامة سياج امني حول 
منطقة الصليبية الحكام الس���يطرة حتديدا في القطعتني 

اللتني شهدتا املظاهرات.

قالت احلركة الدستورية اإلسالمية )حدس( ان 
التعامل األمني مع فئة البدون لم ينجح في حل 
القضية لسنوات طويلة، واستخدام العنف من 
اي طرف أمر مخالف للدستور ومواثيق حقوق 
االنسان، واحلكومة مطالبة مبعاجلة اجلوانب 
االنسانية والقانونية لفئة البدون بصورة جادة 
وسريعة من دون اي جتاوز للدستور وسيادة 

الوطن وحقوق املواطنني.


