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نبيلة العنجري

العصيدان: ما حدث في املجلس 
صدع عميق في جسد السياسة 

احلربي: ضرورة فتح صفحة 
جديدة من التعاون املثمر

»اإلخاء الوطني« تطالب 
السلطتني بسرعة املعاجلة

ببالغ األسى وعميق األسف عبر الناشط السياسي واألكادميي 
في الهيئ���ة العامة للتعليم التطبيقي د.حمد العصيدان عن 
اس���تيائه البالغ تعليقا على حادثة اجللسة املؤسفة في 18 
مايو بقاعة مجلس األمة التي اعتبرها صدعا عميقا في جسد 
السياسة الكويتية وتاريخا مؤملا في سجل احلياة النيابية، إذ 
خرجت تلك التصرفات من رموز 
األمة ونواب الشعب اجلدير بهم 
ترسيخ الذوق العالي في اخلطاب 
واملمارسة الراقية للحوار بوصفهم 
قدوة لشباب األمة وصوتا ناطقا 

بلسان أطيافها.
وثمن العصيدان غاليا التدخل 
السامي من صاحب السمو األمير 
بنفس���ه ودعوت���ه الطرفني إلى 
بيته ف���ي لفتة أبوية غالية تنم 
عن حتمل للمسؤولية، واهتمام 
بالغ من صاحب الس���مو األمير 
بقضايا الشارع السياسي، متمنيا 
أن تالقي تلك اجلهود السامية صدى في نفوس النواب لرأب 
الصدع ونس���يان املاضي والبدء في صفحة جديدة عنوانها 
التعاون املثمر واالحترام املتبادل والتعايش املش���ترك بني 

أطياف املجتمع الكويتي.
واختتم العصيدان تصريحه الصحافي بتحذير الكويتيني 
جميعا من مغبة االنسياق وراء الطائفية التي أتي طوفانها من 
الشارع إلى عتبات قاعة عبداهلل السالم، مؤكدا أنها قاصمة 
ظهر الوطن وش���هادة وفاة التنمية، مذك���را اجلميع بحالة 
الشارع املصري الذي احترق بنيران الطائفية، سائال املولى 
الك���رمي أن يحفظ الكويت للكويتيني ويعني الكويتيني على 

النهوض بالكويت في ظل الراية األميرية السامية.

قال رئيس اللجنة االعالمية للجمعية الكويتية ملتابعة وتقييم 
االداء البرملاني فيصل احلربي، ان ما شهده مجلس االمة مؤخرا 
من صراعات وافعال سلبية مؤسفة � يشكل سابقة خطيرة في 
حياتنا البرملانية والسياسية ومنعطفا تاريخيا يهدد مستقبل 
الكوي����ت وحاضرها. واعرب احلربي في تصريح صحافي، عن 
أمل����ه في ان تتجاوز الكويت هذه 
املرحلة الس����لبية، وفتح صفحة 
املتبادل  جديدة عمادها االحترام 
والتعاون املثمر بني جميع االعضاء 
ومتهد لالنطالق الى العمل اجلاد 
واملخلص للكويت وشعبها وذلك 
من خالل احترام بعضنا البعض 
وتقبل جميع اآلراء بروح املسؤولية 
البرملاني  العم����ل  التي يقتضيها 

والسياسي.
ودع����ا احلربي اعضاء مجلس 
االمة الى ضرورة العمل على دعم 
العملية التنموية التي تش����هدها 
البالد وبحث حاج����ات الناس االساس����ية ومطالبهم، والنظر 
مبسؤولية الى تعزيز مفهوم املواطنة احلقة لدى ابناء الوطن 
الواحد بعيدا ع����ن التعصب والتمترس خلف اجندات ال تخدم 
الوطن وال اهله. واعرب عن امله في ان يكون هذا التصرف الذي 
ابداه بعض النواب س����حابة صيف عابرة، تفوت الفرصة على 
كل من يريد اس����تغالل هذا املوضوع، والتصيد في املاء العكر 

لضرب الوحدة الوطنية التي هي امننا واماننا.
وختم احلربي كالمه بدعوة اجلميع الى التسامح والتعاون 
السيما وس����ائل االعالم التي تلعب دورا مهما في هذا االجتاه، 
اضافة الى كل من له عالق����ة بالقيام بدوره في تهدئة النفوس 

وعودة الوضع الى مكانه الصحيح.

عبرت مجموعة اإلخاء الوطني عن أسفها واستيائها وحزنها 
ملا آلت إليه األوضاع ف����ي مجلس األمة وما بدر من قبل بعض 
أعضاء مجلس األمة في جلسة األربعاء املاضي من احترام الرأي 
والرأي اآلخر ما أدي الى التطاول والتشابك باأليدي، األمر الذي 
هز ضمير الشعب الكويتي وأساء الى قدسية ومكانة مؤسستنا 

الدميوقراطية أمام الشعب قبل ان يكون أمام العالم.
وفي هذا الصدد تدين مجموعة اإلخاء الوطني هذه التصرفات 
التي تخل بالدستور واألسس الدميوقراطية التي ناضل من أجلها 
اآلباء واألجداد وتناشد الشعب الكويتي التصدي لهذه األعمال 
والتي تتنافى مع تعاليمنا اإلسالمية السمحاء وقيمنا وأعرافنا 
وتقاليدنا الوطنية.واذ تهيب مجموعة اإلخاء الوطني بكل وسائل 
اإلعالم املختلفة والكتاب الى التصدي جلميع محاوالت اإلثارة 
املؤدية الى نش����ر الفتنة واشاعة البغضاء والكراهية بني أبناء 
الوطن الواحد، فهي تطالب الس����لطتني التشريعية والتنفيذية 
بضرورة وس����رعة معاجلة العبث ال����ذي نال مختلف املجاالت 
السياسية واالجتماعية والتربوية واإلعالمية من قبل احلكومات 
املتعاقبة التي أدت الى ذلك وفي مقدمتها التعجيل بإصدار قانون 

يجرم مثل هذه األعمال التي تشق نسيج املجتمع.
كما تطالب املجموعة أعض����اء مجلس األمة بالكف عن هذه 
املمارسات وتدعو اجلميع للمحافظة على هذه املؤسسة الوطنية 
لتبقى عنوانا وق����دوة متثل صرحا ش����امخا لألجيال القادمة 
ولدرء أي إساءة للدستور الذي نفتخر ونعتز به قيمة إنسانية 

حضارية لهذا الشعب.
وتطالب مجموعة اإلخاء الوطني وبشدة بان يتحلى السادة 
األعضاء الذين تسببوا وشاركوا في هذا احلدث املؤسف بالشجاعة 
الكاملة لتقدمي اعتذارهم حتت قبة املجلس للش����عب الكويتي 

الذي أوصلهم لتمثيله.

د.حمد العصيدان

فيصل احلربي

استنكرت الناشطة السياسية نبيلة العنجري األحداث التي 
شهدتها جلسة مجلس األمة يوم األربعاء املاضي، الفتة إلى 

أن ذلك اليوم سيسجله التاريخ باعتباره واحدا من أسوأ أيام 
املمارسة الدميوقراطية الكويتية.

وقالت العنجري في تصريح صحافي إن ما يدعو لألسى 
واحلزن أن يقع هذا األمر حتت قبة عبداهلل السالم التي 

نفتخر بكونها معقل الدميوقراطية والرأي احلر والتعبير عن 
إرادة الشعب، كما أنها وقعت بني عدد من ممثلي األمة الذين 

اختارهم الشعب ليعبروا عن رأيه ويطالبوا مبا يريده.
واستدركت بأن ذلك احلدث ال ميكن أن يعبر عن الشعب 

الكويتي مبختلف طوائفه وفئاته، مؤكدة أن الشعب الكويتي 
جبل على احملبة والتآلف والترابط بني جميع أبنائه من سنة 

وشيعة وبدو وحضر منذ نشأة الكويت ويجب أال نترك 
الفرصة ملن يفتت هذا الترابط ملصالح وأجندات خارجية.

وأضافت أن أخطر ما في األمر أن تلك األحداث تابعها 
اجلميع من شيوخ وشباب وأطفال، مشددة على ضرورة 

معاجلة هذا األمر بأقصى سرعة حتى ال نغرس في نفوس 
شبابنا وأطفالنا بذورا خبيثة لن تنتج إال التعصب وعدم 

قبول اآلخر، بل قد يتشبعون باألفكار القائمة على التعصب 
األعمى دون االستماع للرأي اآلخر واحترامه ومحاولة 

االلتقاء معه مبا يصب في مصلحة الكويت ومستقبل أبنائها.
وفيما أكدت العنجري أن تلك األحداث املؤسفة وغير املألوفة 
بالنسبة للشعب الكويتي أصابت كل مواطن ومواطنة باأللم 

الشديد واجلرح الكبير مما وصلت إليه األمور حتت قبة 

البرملان، أعربت عن أملها في أن تسود روح األلفة واملودة 
بني النواب وكذلك أبناء املجتمع الكويتي الذين ميثلون 
نسيجا واحدا، مشددة على ضرورة نبذ روح الطائفية 

الغريبة عن عادات وتقاليد املجتمع الكويتي متسلحني بحب 
الكويت واخلوف على مستقبلها في ظل ما تشهده املنطقة 

من أحداث وتغيرات.
وأضافت أنه في ظل التوترات التي تشهدها بعض دول 

املنطقة، على اجلميع أن يدرك أن هناك من يسعى لزعزعة 
االستقرار األمني والسياسي واالجتماعي في الكويت، 

مشيرة إلى أن ذلك ليس ببعيد عن فهم أهل الفكر والسياسة 
من أبناء الكويت املخلصني، لذا فالبد من تفويت الفرصة 

على كل من يتربص بالكويت سوءا، واحلفاظ على وحدتنا 

التي هي املصدر الرئيسي لقوتنا.
وختمت العنجري تصريحها مناشدة كل األطراف وضع 

مصلحة الكويت فوق كل اعتبار، ومراعاة مستقبل األجيال 
املقبلة، واالنتصار لعاداتنا وأخالقنا التي نشأنا عليها، 

واحلرص على تقدمي القدوة احلسنة التي يجب أن تتوافر 
فيمن ميثل أبناء الكويت، ولفتت إلى ضرورة اعتماد 
األسلوب الراقي في احلوار الذي يعكس رقي الكويت 

وحتضر أبنائها بعيدا عن التخوين والسب والضرب وكل 
ما لم يتعود عليه شعبنا الكرمي، مؤكدة ثقتها في حكمة 

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد لتوجيه اجلميع 
إلى العودة إلى جادة الصواب لتواصل الكويت طريق البناء 

والتنمية بسواعد جميع أبنائها وتعاونهم وتكاتفهم.

العنجري: ما حدث حتت قبة عبداهلل السالم األربعاء املاضي ال يعبر عن الشعب الكويتي


