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 إال السعودية

 
 انتهبوا أيها السادة.. انتهبوا بحق.. فنحن منر بأوقات عصيبة.. 

وظروف تستدعي حتكيم العقل واملنطق.. والتصرف املسؤول 
واحملسوب، اما االندفاع وتسجيل املواقف، فال مجال له في هذه 

األوقات!
  نحن ال نتكلم عن استجواب وزير، وال عن تغيير حكومة، او 
خالفات في وجهات النظر حول التعديالت الدستورية، وإمنا 

نتكلم عن وطن وعن دول خليجية، صحيح انها جتتمع حتت 
راية مجلس التعاون اخلليجي، لكنه في النهاية «اطار» للتعاون، 
ألن كل دولة لها سيادتها ونظامها السياسي، ولها خصوصيتها 

ومكوناتها الثقافية والتراثية.. الخ.
  وعلينا ونحن نتحدث عن احتجاج مذهبي هنا أو قرار سيادي 

هناك ان نراعي دوما هذه اخلصوصية في نظام كل دولة، 
وبتجرد شديد ومبسؤولية أشد، أدعوكم جميعا إلى «حالة 

حوار»، حتى لو اختلفتم معي ألن القضية كما قلت قضية وطن، 
فلقد كان غريبا ان يحدث ـ كما رأينا ـ هذا االنقسام احلاد 

في املواقف النيابية حول تداعيات ارسال قوات درع اجلزيرة 
الى مملكة البحرين، كان غريبا ان يتعامل النواب مع احتجاج 

ديني له طابع خاص باستخفاف ورمبا بتهور على النحو الذي 
شاهدناه من اصطفاف نيابي سني حول آراء وأفكار، واصطفاف 

شيعي حول آراء وأفكار مضادة، واحلق ان ما رأيناه من 
ڤيديوهات وصور مختلفة حول مجريات هذا الصراع، يعكس 
حالة احتقان شديدة بني املتظاهرين وحكومة مملكة البحرين، 

لكن هذا ان دعا إلى شيء فإمنا يدعو إلى احلوار العقالني 
الهادئ.

  واحلقيقة ايضا ان البحرين ليست وحدها التي حتتاج إلى 
مثل هذا احلوار، ولكن نحن هنا في الكويت الذين ينبغي ان 
نتجه فورا إلى هذا احلوار، بدال من هذا االنقسام احلاد الذي 

ألهب املواقف النيابية حتى بدا اننا على شفا احلرب، فاحلاصل 
ان األزمة في البحرين بدأت تنتقل الى الكويت من خالل 

تصريحات النواب (السنّة والشيعة) وقد تنتقل الى اململكة 
العربية السعودية، وهذا في ظل اوضاع محبطة مملوءة بالفنت 
واملؤامرات وقد أشرت إلى جانب منها، فضال عن هذا الوجود 
الشديد للقاعدة وطالبان في املنطقة، ولذا كان مثيرا لالهتمام 
تصريح النائب وليد الطبطبائي املعروف بتعاطفه مع جماعة 

طالبان، ان يشير على الكويت والدول اخلليجية بان تنضوي 
حتت لواء واحد وتكون القيادة فيه للمملكة العربية السعودية، 

قالها الرجل متجاهال اجلميع، فمن الذي قال له ان الكويتيني 
يريدون هذا االندماج؟ ومن قال له ان الكويت تقبل بإلغاء 
سيادتها؟ ومن قال له ان السعودية ميكن ان تكون مرحبة 

بالنظام السياسي والبرملاني الكويتي؟ ثم من الذي سمح لك، 
وأنت احملسوب على القاعدة وطالبان، وبينهما وبني النظام 

السعودي ما صنع احلداد بان تدلي مبثل هذا التصريح؟ أنت 
يا الطبطبائي متثل من بالضبط لتقول هذا الكالم، وملاذا تسيء 

لعالقاتنا مع دولة شقيقة عزيزة جدا على قلوبنا مبثل هذا 
التصريح؟ هل هو اخلوف من ايران بعد تهديدات جناد، ام انها 

حالة التناغم في املواقف بني املتعاطفني مع طالبان والقاعدة 
وحزب اهللا اإليراني على اثارة القالقل في املنطقة العربية 

وخصوصا في السعودية؟!
  الغريب ان النواب السنّة صمتوا شهرا كامال منذ اندالع األحداث 

في البحرين، ولم ينطقوا بحرف إال اآلن، فهل املسألة تأتي في 
اطار الرد على اإلخوة الشيعة، الذين ندرك انهم متعاطفون مع 

مطالب الشيعة في البحرين؟ مع إني اعتب عليهم كثيرا، ألن 
األمور ال تؤخذ بهذا االندفاع والسؤال هو هل اعتصام ١٩ مارس 
للنواب السنّة، يرد على اعتصام الشيعة في ١٧ مارس؟ وما دخل 

رئيس الوزراء بالتهديد باستجوابه على خلفية ارسال قوات 
كويتية في اطار درع اجلزيرة على البحرين، هذا قرار سيادي 

لصاحب السمو وال دخل فيه لرئيس الوزراء، فما املقصود 
بالضبط؟

  وفي االطار نفسه يأتي تقدمي أسئلة من هذا الطرف وذاك على 
وزير اخلارجية الكويتي، حني يسأل املسلم الشيخ د.محمد 

الصباح عما اذا كانت حكومة البحرين قد احتجت لدى الكويت 
على قيام محمود حيدر بدعم املعارضة البحرينية الشيعية، وما 
أشكال هذا الدعم؟ وهو اتهام للمواطن (محمود حيدر) يأتي في 

اطار اتهامه الدائم مبيله للتعاون مع ايران، وهو كالم مرسل 
حتى اآلن وال دليل يثبت صحته.

  أما النائب صالح عاشور فإنه قّدم سؤاال لوزير اخلارجية عما 
اذا كان هناك جتار كويتيون يدعمون القاعدة ماديا، وان هناك 

اتصاالت مباشرة فيما بينهم للقيام باألعمال االرهابية في بعض 
الدول وخصوصا العراق؟!

  هل غاب صوت العقل واحلكمة، بحيث نسمع ونقرأ ان بعض 
النواب الذين ساهموا في ترسيخ استقرار احلكومة في الفترة 

املاضية وفي اطار ما يجري من أحداث يوجهون سيال من 
االتهامات واألسئلة البرملانية واالستجوابات؟

  ما معنى هذا كله؟ وما الذي يراد ان يحدث لنا في ظل هذه 
الظروف التي متر بها املنطقة، هل نؤجج النار حتى تطولنا نحن 

ايضا، ام اننا نعمل بوعي او دون وعي على ان متتد احلرائق 
لدول أخرى.

  اآلن.. أصبح كل شيء عاملكشوف، فنحن امام أفكار اما تنتقص 
من السيادة او تسيء لدول شقيقة وخاصة السعودية، وهناك 
من يسيء لشخصيات كويتية ويتهم بعضها اما بالتعاون مع 

ايران او االصطفاف مع القاعدة وطالبان، وما النتيجة؟ هل املراد 
اضعاف الكويت؟ هل املطلوب تكسير منظومة مجلس التعاون 
اخلليجي؟ هل هناك رغبة في ان ينتقل الصراع من البحرين 
إلى الكويت، ثم الى اململكة؟ وإذا كان ذلك صحيحا، أفال نربأ 

بنوابنا شيعة وسنّة عن ان ينزلقوا في هذه املنزلقات اخلطيرة، 
ماذا انت فاعلة يا حكومتنا الرشيدة؟ وماذا انتم فاعلون يا 

رشداء الكويت؟ أليس منكم من يوقف هذا العبث؟ أليس في 
النخبة الصامتة من يتصدى لنفر من نوابنا الذين يأخذوننا الى 

املجهول؟ من يوقف هذا العبث؟!
  .. والعبرة ملن يتعظ.

 الهجوم الذي تعرضت له اململكة العربية السعودية وقيادتها 
من بعض أعضاء مجلس األمة ذوي التوجه الطائفي املقيت، 

هو تصرف مستهجن ومرفوض من غالبية أبناء الشعب 
الكويتي على اختالفهم، سنّة وشيعة، وذلك ألن اململكة العربية 
السعودية كانت وستظل الشقيقة الكبرى للكويت، وهي أرض 

احلرمني وهي الدولة التي فتحت أراضيها وسّخرت جميع 
مقدراتها لتحرير الكويت من الغزو الصدامي الغاشم، وال ينكر 

فضل اململكة إال جاحد وحاقد وأعمى البصيرة.
  إن التطاول على اململكة من بعض النواب واالجهزة االعالمية 
اململوكة لبعض الطائفيني الذين يغذون الفتنة ويذكون نارها 

على أساس أنه ردة فعل على هجوم بعض النواب والسياسيني 
على إيران في مهرجان نصرة البحرين الذي نظمه جتمع 
ثوابت األمة السبت املاضي، هو تطاول مرفوض وما كان 

ألمثال هؤالء أن يتجرأوا مبثل هذا الفعل لوال الدعم احلكومي 
والتحالف املصلحي معها على حساب أمن الوطن واستقراره.

  إن التخاذل احلكومي واخلنوع جتاه هؤالء املتطرفني الطائفيني 
هو الذي شجعهم على مثل هذه االفعال، وقد متثل ذلك 
بصورة فاضحة وصارخة عندما قامت احلكومة بسحب 

جميع القضايا املرفوعة على جميع وسائل االعالم املقروءة 
واملرئية وكأنها تقول لهم: افعلوا ما شئتم واشتموا وعّرضوا 

مصالح الدولة للخطر ومزقوا عالقاتنا االخوية مع دول مجلس 
التعاون، فاحلكومة لكم ستر  وغطاء جلميع هذه التصرفات 

املشينة.
  إن اخلدعة التي قامت بها احلكومة بإحالة صحيفة وقناة 

فضائية للنيابة ال تنطلي على أحد، فهي مبنزلة ابر مخدرة 
مؤقتة حتى يتم امتصاص الغضب الشعبي ثم تأتي احلكومة 

املترهلة وتسحب القضايا فيما بعد وكأن شيئا لم يكن.
  إن الرسالة التي نوجهها ألهلنا في اململكة وقيادتها هي ان 

غالبية الشعب الكويتي ترفض وتستنكر بشدة أي مساس أو 
تطاول على اململكة وقيادتها، وان هذه االفعال وان صدرت 

من بعض املتطرفني الطائفيني فهي ال متثل إال آراءهم الشاذة 
وأفكارهم املريضة، وان الشعب الكويتي منها براء، فعذرا 
للسعودية وعذرا خلادم احلرمني ملا بدر من السفهاء منا.. 

وستظل اململكة العربية السعودية رمزا للوفاء والنخوة 
والشهامة والكرامة، وستبقى السعودية سماء صافية ال 

يكدرها نعيق احلاقدين وصياح املتطرفني.

 البقاء هللا 

 يا أيتها النفس  املطمئنة ارجعي 
إلى ربك راضية مرضية فادخلي في 

عبادي وادخلي جنتي 

 حمد سالم إسماعيل الراشد ـ ٦٥ عاما ـ الرجال: بيان ـ ق٦ ـ ش٥ 
ـ م٥١ ـ ديوان إسماعيل الراشد ـ مقابل مدرسة عبداحملسن 

اخلرافي ـ ت: ٩٧٩٩٩٤٥٦ ـ النساء: مشرف ـ ق٢ ـ الشارع األول 
ـ م٣٦ ـ ت: ٢٥٣٨٠٣٥٠.

  خالد صبر رخيص العنزي ـ ٧٤ عاما ـ ضاحية صباح الناصر ـ ق٥ ـ 
ش٣٩ ـ م٤٤ ـ ت: ٦٦٨٦٨٢٩٩ ـ ت: ٩٩٦٦١١٠٤.

  سلمى هادي سعيد البذالي، زوجة حمد سعود العريبي السليماني ـ ٤٦ 
عاما ـ الرجال: اجلهراء ـ بجانب خزانات الواحة ـ ت: ٦٦١٠٨٩٧٧ ـ 

النساء: العيون ـ ق١ ـ ش٣ ـ م١٢٠ ـ أزرق ٢٧ ـ ت: ٦٦١٩٧٤٥٢.
  محمد جاسم محمد املهدي ـ ٨٦ عاما ـ ضاحية علي صباح السالم ـ 

ق٤ ـ ش١٦ ـ م١٤ ـ ت: ٩٩١٨٠٥٠٨ ـ ٩٩٧٤٤٧٠٤.
  ليلى عباس علي الشجاعي، أرملة يعقوب عبداهللا املختار ـ ٧٠ عاما ـ 
الرجال: القادسية ـ ق٨ ـ ش٨٦ ـ م١٨ ـ ت: ٢٢٥٧٤٤٦٩ ـ النساء: 

القرين ـ القصور ـ ق٣ ـ ش٣ ـ م١٤ ـ ت: ٩٠٩٠٨٠٥٠ ـ الدفن بعد 
صالة العصر.

  يوسف مكي حسني اجلمعة ـ ٧١ عاما ـ الرجال: الدعية ـ الدائري الثاني 
ـ حسينية بوعليان ـ ت: ٩٧٥٥٥٢٢٣ ـ النساء: الدسمة ـ شارع 

االستقالل ـ ديوان اجلمعة ـ ت: ٢٢٥١٠٢٠٢ ـ الدفن التاسعة 
صباحا. 

 مواقيت الصالة 

 الفجر 4.30
  الشروق 5:49
  الظهر 11:55

  العصر 3.23
  املغرب 6.01
 العظمى: ٣٢  العشاء 7.18 

  الصغرى: ١٥ 

 دافئ مع وجود بعض 
السحب والرياح 
جنوبية شرقية 

سرعتها من 8 الى
   30 كم/ ساعة.

 حالة الطقس 

 أعلى مد: ٢٫١٨ ص ـ ١٫٥٣ ظهرا
  أدنى جزر: ٨٫١٨ ص ـ ٨٫٥٧ م 

 حالة البحر 

 محطات
 سامي عبداللطيف النصف
 samialnesf١@hotmail.com 

 على دفة قيادة سفينة الكويت هذه األيام نوخذة ماهر 
أمضى ما يقارب نصف القرن في معترك السياسة 

الدولية واإلقليمية، ويعلم طرقها ومسالكها بشكل ال 
يعلمه اآلخرون من نواب وُكتاب على سبيل املثال، 

نرجو أال ندخل إستراتيجيات بلدنا الكبرى في 
مناكفاتنا الصغرى، وال يحتاج أحد إال فرد خارطة 
املنطقة أمامه ليرى حساسية املوقع وعدم جدوى 

سياسة حرق األخضر واليابس أو مبدأ هدم املعبد على 
رؤوس اجلميع، فأمورنا جدها جد وهزلها جد كذلك، 

وال حتتمل اللعب االنفعالي بها.
< < <  

  البحرين مبثابة العني والسعودية جارة ال نستطيع 
أن نوفي قيادتها وشعبها حقهم من الثناء والشكر، 

مستذكرين مقولة امللك فهد، رحمه اهللا «تعود الكويت 
او تذهب السعودية معها»، وإيران جارة مسلمة لم 

نر منها أو من رعاياها إال كل خير، لذا ال مصلحة لنا 
على اإلطالق في أن نسيء لعالقاتنا بأي من تلك الدول 

املهمة في املنطقة والعالم، والدور األفضل لإلقليم ان 
تكون الكويت ملتقى لألشقاء والفرقاء ومكانا يخفف 

الكراهية والبغضاء، فقد شبعت منطقتنا حتى االرتواء 
من قضايا االختالف واالحتراب املتواصلة.

< < <  
  ما حدث خالل األيام املاضية في الكويت، أخطاء 

تصحح بأخطاء ال تقل عنها شناعة وبشاعة، فتوزيع 
االتهامات ميينا وشماال أمر مرفوض، واإلساءة جليران 

الكويت ألسباب انتخابية أمر مرفوض، والتدخل في 
شؤون الدول األخرى حتريضا وتأجيجا أمر مرفوض، 

واستغالل املناسبات للعودة لالستجوابات أمر مرفوض، 

واستقصاد املسؤولني على الهوية ال القضية أمر 
مرفوض، والقائمة تطول وتطول ليدفع بلدنا ثمن 
القائمة من استقراره السياسي ومنوه االقتصادي.

< < <  
  الكويت والدة، فوسط اإلحباط ومعارك السياسة 

والهواء الساخن التي ال تنتهي، تسطع إضاءات 
وإجنازات كويتية باهرة كفوز د.فايزة اخلرافي بجائزة 
لوريال يونسكو للنساء والعلوم لعام ٢٠١١ وهي جائزة 

علمية رفيعة، واختيار د.روال دشتي من قبل مجلة 
نيوزويك ضمن افضل ١٥٠ شخصية نسائية في العالم، 

وحصد النائب الفاضل علي الدقباسي ملنصب رئيس 
البرملان العربي خلفا للقيادة القذافية السابقة.

< < <  
  آخر محطة: (١) مت إطالق تسمية فجر «أوديسا» على 

احلملة العسكرية احلالية على ليبيا، وللعلم «أوديسا» 
هو مسمى عملية مخابراتية ضخمة متت مع قرب 

انتهاء احلرب العاملية الثانية وقام الغرب خاللها بتوفير 
وسائل الهرب وامللجأ لقيادات أملانية كبرى (يقال ان 

منها هتلر!) عبر االدعاء مبوتهم وقتلهم في وقت 
سهل فيه وصولهم بأسماء مستعارة للعديد من دول 

أميركا الالتينية، فهل أوديسا احلالية هي متهيد إلخراج 
العقيد؟! نرجو ذلك.

  (٢) االعتداء على د.البرادعي أمام وسائل اإلعالم يقصد 
منه القتل السياسي له لصالح أحد منافسيه، فكيف 
يدافع عن مصر من ال يستطيع الدفاع عن نفسه؟!

  في عام ٥٤ مت االعتداء على د.السنهوري كي ال يرشح 
نفسه أمام عبدالناصر واألرجح ان االعتداءين يقف 

خلفهما فكر غوبلزي ـ هيكلي واحد.

 أوديسا املاضية 
وأوديسا احلاضرة
 

 التوريث على الطريقة الغواتيمالية:
  الرئيس يطلق زوجته لتخلفه

 غواتيماالـ  أ.ف.پ: قدم رئيس غواتيماال وزوجته ساندرا 
توريس طلبا للحصول على الطالق، االمر الذي يتيح للسيدة 
االولى االلتفاف على الدســـتور الذي مينعها من الترشـــح 
لالنتخابات الرئاســـية خلالفة زوجها حسبما اعلن مصدر 
رســـمي اول من امس. وقال املتحدث باســـم احملكمة العليا 
ادوين اســـكوبار ان طلب الطالق بالتوافق بني الطرفني قدم 
في ١١ اجلاري. وقبل ثالثة ايام من تقدمي هذا الطلب، اعربت 
ساندرا توريس عن نيتها ترشيح نفسها لالنتخابات الرئاسية 

نهاية ٢٠١١ خلالفة زوجها.
  وحتظى ساندرا توريس بدعم التحالف بني احلزب الداعم 
للرئيس االحتاد الوطني لالمل وحزب التحالف الوطني الكبير 

الذي حكم البالد بني ٢٠٠٤ و٢٠٠٨. 
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