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 أ .أحمد املليفي 
  أول من طالب

   وعندما اقتنع شارك
 هذا هو ثمن «اخلالف»

   مع اإلسالميني

 احلنث في 
اليمني واالفتئات 

على الدستور
 عندما تقارن ما يحدث في الكويت مبا يجري في الدول 

العربية التي تشهد ثورات تصاب باحليرة، فهم هناك 
يطالبون بالدميوقراطية والناس عندنا تشتكي منها، 

أقول: الناس، مواطنني ونوابا، بعد أن فشل بعض 
النواب في العمل من داخل قاعة عبداهللا السالم خرج 

يهتف بسقوط مجلس االمة، وقد سبقه الى هذا املطلب 
أناس كثر فقدوا االمل في اصالح املمارسة النيابية، 

فلما التقى أصحاب املطلبني املتعارضني ـ مطلب الذين 
ملوا من ممارسات النواب، مع بعض النواب املتسببني 
في هذا امللل ـ قفز هؤالء الى جانب الناس الغاضبني 
وطالبوا معهم بسقوط مجلسهم العتيد (...) أي أنهم 
ينقلبون على دميوقراطية يتمحكون بها ليل نهار، 

هذه عقلية الالمعقول التي تركض بكل اجتاه في تخبط 
مأساوي.

  لقد تقدم بعض النواب بطلب استجواب لرئيس الوزراء 
وقرر املجلس احالة الطلب الى احملكمة الدستورية، هذه 

هي القنوات الدميوقراطية التي يتمنى ويحلم الشارع 
العربي بتحقيقها في بالده ويقدم الجل الوصول اليها 

أرواحا باآلالف، بينما يتململ البعض عندنا من هذه 
املمارسة الدميوقراطية ـ وباسم الدميوقراطية! هذه 

الوضعية حتتاج فعال الى أطباء نفسيني ليشرحوا لنا 
ما الذي يجري، هل هو هوس باحلالة العربية رغم أنه 
وضع معكوس متاما؟ لقد دفع هذا التنافر املجتمعني 
يوم اجلمعة املاضية الى رفض وجود النواب مسلم 

البراك ود.وليد الطبطبائي ومبارك الوعالن ـ مع 
االحترام لالشخاص ـ ضمن التجمع وهتفوا «مجلس 

االمة باطل.. باطل».
  لقد انحرفت املمارسة الدميوقراطية عن جادة الصواب 

االمر الذي فقع مرارة املواطنني من االصرار على 
جتاوز الدستور باسم الدستور، فرئيس الوزراء 

موجود وفق السلطات الدستورية لصاحب السمو 

األمير، وما يشيعه خصومه عنه ال تدعمه حجة في 
ضوء حتقيقات اجلهات الرقابية، االمر الذي أدى بأول 

من طالب مبحاسبة ديوان رئيس الوزراء الى تكوين 
قناعة جديدة شارك مبوجبها في التشكيل الوزاري 
وهو السيد الفاضل أحمد املليفي، وبالنسبة لضعف 

مستوى االجناز فهذه مسؤولية مجلس االمة املباشرة 
بعد أن ذابت املادة ٥٠ من الدستور عبر ممارسة النواب 

السلطة التنفيذية بتوظيفهم مسألة االستجوابات 
الرغام الوزراء على تنفيذ تعليماتهم بشأن القرارات 

التنفـيذية، وهو أمر مشهود ويعرفه القاصي والداني، 
ولن يوقف هذا االنحــدار اال ثورة االغلبية الصامتة 
وانتقادهم العلني للعابثني في أي مكان يشاهــدونهم 
فيه مثلما فعلت سيدات يوم اجلمعة املاضية وقبــل 

ذلك في سوق األڤنــيوز مع نائب يتصــدر هذا 
العــبث.

  كلمة أخيرة: عندما استقبل الرئيس أنور السادات شاه 
ايران بعد مغادرته السلطة خرجت مظاهرات ترفض 

استضافته في مصر، وأعلن االعالم الرسمي يومها «.. 
هذه أعمال طائفية من متطرفني مسلمني ضد االقباط» 

ومثل هذا التحريف فعله نظام صدام مع حشود 
كانت تنتظر دورها أمام املخبز، حمل عمالء صدام 
يافطات لصالح القائد البطل، وفي اليوم التالي وجد 

الناس صورهم في الصحف والتلفزيون على أنهم في 
مظاهرات تأييد، وليسوا في طوابير خبز!

  هذه املمارسة وصلت الينا على يد مدعي الدميوقراطية 
عندنا الذين يسعون الى تصوير اجلماهير الغاضبة من 

أدائهم على أنها مناصرة لهم، هذه ثقافة أنظمة سادت 
ثم بادت.. ثم ولدت من جديد عبر هؤالء في بالدنا.

  هل يحتاج املواطن الكويتي الى جتربة معاناة املاليني 
العربية املهاجرة من دولها الى الغرب والشرق احملرومة 

من مذاق الوطن األم؟! أال يكفيه ما حدث في ١٩٩٠؟! 

 تدفع احلكومة.. إن لم يكن املجتمع، ثمن رعاية تيار 
«اإلسالميني السياسي» على مدار ٣٠ عاما مضت، وما 
شهدناه من أحداث محزنة ومؤسفة، حتت قبة عبداهللا 

السالم، لم يكن إال نتاجا لترك احلبل على الغارب لهؤالء، 
فأصبحوا يتصورون أنهم احلكام احلقيقيون في البلد، 
فهم الفائزون الوحيدون باملواقع غير املرخصة ملقارهم 

كجمعيات نفع عام والذين يجمعون األموال دون 
رقابة حكومية، وهم األعلى صوتا في مسائل التحليل 
والتحرمي، وصاروا يتحكمون فيمن يدخل البلد ومن 
يخرج منه، ويحددون ما هو اإلعالم السليم واإلعالم 

الفاسد ومن هو الوطني ومن هو اخلائن، هذا هو التيار 
اإلسالمي الذي يعمل وفقا لسياسة ترهيب، تقول: من 

ليس معي فهو ضدي، ومن ثم يجوز سوقه الى اإلعدام 
السياسي واغتياله بأبشع االتهامات، ولو استرجعنا 

بعضا من بياناتهم التي أصدروها يوم نالت املرأة 
حقوقها السياسية لنعرف في أي هاوية سحيقة انحدرت 

لغتهم، إذ رتبوا على ذلك نتيجة حتمية، وهي «زيادة 
عدد اللقطاء في الكويت»!

  هذا غيض من فيض، فهم يستخدمون كل أنواع 
اإلرهاب والتشويه ملخالفيهم في الرأي، ووصل األمر 

أخيرا الى حد الضرب بالعقل، واإلهانة في ذلك!
  بأي ذريعة يتذرعون؟ بأي قوة يستندون، ال هي قوة 

احلق وال املنطق، ففي حديثهم الذي ورد في مؤمترهم 
الصحافي الذي أعقب فعلتهم املشينة، عندما راحوا 

يضللون الناس ومينعونهم من التفكير في سلوكهم 
املخزي حيث ركزوا – الثالثي احلربش والصواغ 

والطبطبائي – على ضرورة البحث عن األسباب وليست 
النتائج!

  هل هناك تزييف أبلغ من هذا؟
  لقد راح احلربش يقارن بني واقعة املجلس املشينة وما 
حدث قبل فترة في ديوانه، في محاولة صارخة خللط 

األوراق، فيا أيها النائب لقد رأيناكم قوال وفعال تتحّدون 
السلطة، تتحدون أمرا ساميا صادرا عن رمز البالد، 

بعدم االجتماع خارج الدواوين ورأينا بأنفسنا قوات 
األمن وهي تطالبكم بكل احترام بأن متتثلوا للقرار 

ولكنكم واصلتم حتديكم وأصررمت على اجللوس في 
اخلارج ورحتم حترضون الناس على عصيان القانون!

  وإمعانا في التحدي أوصلتم سماعات الصوت الى خارج 
الديوانية ملزيد من التحريض، بل ملزيد من املهانة، 

وتركتم عبيد الوسمي يسمح لنفسه بإطالق العبارات 
املسيئة، فيهني الشعب، ويتطاول على املقام السامي 

ويتحدى بشكل سافر، ألنه يؤمن بأن احلرية لها ثمن، 
وهكذا يخرج ويتحدى قوات األمن، ورأينا الطبطبائي 

بأعيننا وهو يواجه قوات األمن يتحداها ويعتدي عليها، 
وهذا هو ما جرى: تهجم وعدوان، ورد على التهجم 

والعدوان وفض التجمع! أي النتيجة كانت الرد الطبيعي 
لألسباب!

  وأيضا االزدواجية في املعايير لهؤالء في قضية تعديل 
الدستور وعندما جاءت قضية فيصل املسلم في 

الشيكات قال ما قال وأخرج الشيك، فالنائب احلربش 
آنذاك في لقاء كان معه في املشهد السياسي لقناة 

«الوطن» قال: عضو البرملان حر فيما يبديه من اآلراء 
واألفكار وأيضا األفعال وقلت يحق للعضو حتى سّب 

زميله ألن حرية الرأي مطلقة أما االعتداء على زميله 
العضو فجرمية!

  والسؤال هو: هل هذا من حق نائب معني أو كتلة معينة؟ 
أليس من حق القالف أيضا ان يتمتع بنفس احلق؟
  كنت – يا احلربش – من أشد الداعني حلق املسلم 

فكيف تناقض نفسك بهذا الشكل الصارخ – وأنا هنا 
ال أدافع عن أحد – وحترم زميلك القالف حقه في قول 

ما يعتقد، بل وأسوأ من هذا عندما يقول رأيه متارسون 
أسوأ فعل يشهده مكان مقدس في العالم وتعتدون عليه 

بالضرب! أليست هذه جرمية كما قلت في لقاءك في 
قناة «الوطن»،؟!

  ياللعار – بأي وجه سوف تقابلون الناس واهللا والتاريخ؟! 
وتقول لنا: ال تبحثوا عن النتائج، وامنا األسباب! هل 
أصبح كل رأي مخالف لكم يواجه بالضرب واإلهانة؟ 

وليتك تعيد التفكير فيما حدث في ديوانك، وفيما حدث 
منك حتت القبة أنت وتيارك املهني لألمة، الذي امتهن 
ازدواجية املعايير ولم يعد يتقبل طرحا آخر، وأسهل 

طريقة له هو القذف بالكلمات واللكمات وميارس أبشع 
معايير االزدواجية.

  فتارة يتجه لألسباب وتارة يتجه للنتائج، والقادم أسوأ!
  والعبرة ملن يتعظ. 

  قبل أمس قاد ثالثة من النواب أطلقوا على أنفسهم 
شعار «إال الدستور» مسيرة راجلة من اجلمهور 

املتواضع تطالب بحل مجلس األمة وسقوط رئيسه 
وعزل رئيس الوزراء وتكليف رئيس وزراء شعبي 

من خارج األسرة احلاكمة بدال منه.
  هكذا وبكل بساطة، فكيف يستقيم األمر ملن يرفع 
شعار «إال الدستور» ومطالباته تخالف الدستور؟! 

ودعونا نقرب الصورة أكثر: هل باإلمكان دستوريا 
أن تقوم مجموعة من املواطنني باملطالبة بعزل هؤالء 

النواب الثالثة عبر التجمهر في امليادين العامة؟! 
في الواقع ال يوجد أي مسوغ قانوني ودستوري 
لهذا الطلب، إذن ما هذه البدعة التي ابتدعها نوابنا 

األفاضل وجعلوا منها سندا وتشريعا وسابقة نيابية 
بديلة عن الدستور الذي أقسموا على احترامه؟ 

أليس ذلك نكوثا في القسم وحنثا في اليمني 
وافتئاتا على الدستور يدخل بتهمة االنقالب على 

نظام احلكم الدستوري الذي ارتضاه اجلميع ورسم 
الطريق واخلطوات التي من خاللها يستطيع النائب 

أن يعزل رئيس الوزراء بعد استجوابه وتوفير 
العدد الالزم لتوقيع كتاب عدم التعاون معه ويكون 
أمر إعفائه بعد ذلك مرهونا بقناعة صاحب السمو 

األمير؟ أليس في ذلك مصادرة حلق األمير وجتاوز 
على نص املادة (١٠٢) من الدستور؟

  األمر اآلخر: كيف ألعضاء في مجلس األمة املطالبة 
بحل مجلس األمة ألنهم فشلوا في إقناع األغلبية 

النيابية بتبني آرائهم والسير على نهجهم باملخالفة 
للمادة (٨٣) التي تقول إن مدة املجلس أربع سنوات 

ميالدية وال يحل إال بأمر سمو األمير وفق نص 
املادة (١٠٧)؟ فكان حريا بهؤالء االستقالة بعد أن 
يئسوا من فرض قناعاتهم على زمالئهم وفقدوا 

شهية االستمرار في مجلس يزعمون أنه ال يليق 
بهم بعد أن اتهموا أعضاءه بتهم أقلها الرشوة 

وأكبرها خيانة األمة، فكيف بعد ذلك يقبلون على 
أنفسهم االستمرار في مجلس كهذا؟ علما بأنهم في 

وقت سابق تعهدوا بتقدمي استقاالتهم، أال ينبغي 
ملن يدعو لهذا األمر أن يكون سباقا إليه؟ طيب.. 

لنعد لرئيس مجلس األمة، فكيف يحق لهم املطالبة 
بإسقاطه ومن أي نص دستوري يستمد هؤالء 

شرعية مطلبهم باملخالفة لنص املادة (٩٢)؟
  لن أعيد نسخ مواد الدستور في هذه املقالة فهو 
في متناول اجلميع ومن أراد إعادة قراءته فهو 

متوافر حتى في اجلمعيات التعاونية إال إذا كان لدى 
نواب «إال الدستور» دستور آخر غير الذي عرفناه 

واملعمول به في مجلس األمة منذ نصف قرن، ولكي 
تعم الفائدة دعونا نعيد القسم الدستوري الوارد 
في نص املادة (٩١) فقبل أن يتولى عضو مجلس 

األمة أعماله في املجلس أو جلانه يؤدي أمام املجلس 
في جلسة علنية اآلتي: «أقسم باهللا العظيم أن 

أكون مخلصا للوطن ولألمير وأن أحترم الدستور 
وقوانني الدولة وأذود عن حريات الشعب ومصاحله 

وأمواله وأؤدي أعمالي باألمانة والصدق».
  وبإنزال مفردات هذا القسم الغليظ على ما طالب 

به النواب الثالثة من حل مجلس األمة وعزل رئيس 
الوزراء وإسقاط رئيس مجلس األمة باملخالفة ملا 

ورد بالدستور الذي أشهدوا اهللا على احترامه، جند 
أنهم ارتكبوا خطيئة احلنث في اليمني، وقد قال اهللا 
سبحانه وتعالى (وال تنقضوا األميان بعد توكيدها 

وقد جعلتم اهللا عليكم كفيال).
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العيون ـ ق٤ ـ ش٢ ـ م١٢٧ ـ ازرق ٧٢ ـ ت: ٦٧٧٠٨٨٥٥ ـ 

.٦٦٧٧٨٥٢٥
  سليمان صقر محمود الصقر ـ ٧٩ عاما ـ الرجال: الصباحية 

ـ ق٢ ـ ش٨ ـ م١٤٣ ـ ديوان الصقر ـ ت: ٦٦٦٦٦٤٨٠، 
النساء: الصباحية ـ ق٢ ـ ش٨ ـ م١٤٠ ـ ت: ٥٥٥٥٥٤٨٠.
  جناة عبداهللا حسني القطان، زوجة فاضل احمد حسني 

الزاير محمد القطان ـ ٥٢ عاما ـ الرجال: املنصورية 
ـ حسينية الهزمي ـ ق٢ ـ ت: ٩٩٦٢١٩١٦ ـ ٩٩٦٣٣١٨٩، 

النساء: صباح السالم ـ ق١٠ ـ ش واحد ـ ج٣ ـ م١٩ ـ ت: 
.٢٥٥١٧١٧٠

  حصة احمد عبداهللا السويلم ـ ارملة عبدالوهاب العريفان 
ـ ٧٩ عاما ـ الرجال: القادسية ـ ق٣ ـ ش القاهرة ـ م١٠ ـ 

ديوان العريفان ـ ت: ٢٢٥٤٠٦٠٠، النساء: العديلية ـ ق٣ ـ 

ش٣٤ ـ م١٣ ـ ت: ٢٢٥٤٦١٧١.
  زينب حسن عبدالشاه عبداهللا، زوجة فهد حميد ثويني 

مطرود ـ ٣١ عاما ـ الرجال: الدعية ـ حسينية بوحمد ـ ق٢ 
ـ ت: ٦٥٠٠٥٥٠٠، النساء: الدعية ـ ق٢ ـ ش٢٢ ـ م٢٨ ـ 

ت: ٢٢٥٥٤٤٤٣.
  مشعل سليمان عبدالرزاق مال علي ـ ٣٠ عاما ـ الرجال: 

صباح السالم ـ ق١١ ـ ش واحد ـ ج٢ ـ م٧ ـ ت: 
٦٦٠٤٢٤٤١ ـ ٢٥٥١١٣٩٦، النساء: صباح السالم ـ ق٧ ـ ش 

واحد ـ ج٥ ـ م٢٤ ـ ت: ٦٦٦٩٨٥١١.
  عبداهللا احمد حمود الشايجي ـ ٦٣ عاما ـ الرجال: ديوان 

الشايجي ـ مشرف ـ ق٦ ـ ش٨ ـ م٢١ ـ مقابل مسجد 
دالل باقر ـ ت: ٩٩٧٣٩٩٣٧، النساء: السالم ـ ق٢ ـ ش٢٠١ 

ـ م٢٥ ـ ت: ٢٥٢١٦٦١٦ ـ الدفن التاسعة صباحا.
  حصة حسن عبداهللا ابوطالب الكندري، زوجة علي محمد 
ابوطالب الكندري ـ الرجال: الزهراء ـ ق٥ ـ ش٤٤ ـ م٢٢ 

ـ ت: ٦٦٠٦٢٨٧٦، النساء: العمرية ـ ق١ ـ ش٤ ـ م٣٨ ـ ت: 
٩٩٥٧٠٢٢٥ ـ الدفن التاسعة صباحا.

  حصة عايد محسن العتيبي، أرملة راشد سلطان العتيبي 
ـ ٩٠ عاما ـ الرجال: جنوب السرة ـ ضاحية السالم ـ ق٤ 
ـ ش ٤١٢ ـ م٩ ـ ت: ٩٩٦٥٧٥٠٠ ـ النساء: مبارك الكبير 
ـ ق٨ ـ ش٢٦ ـ م٧ ـ ت: ٩٩٤١٢٩٦٩ – الدفن بعد صالة 

العصر مبقبرة صبحان. 

 تستضيف «األنباء» باجر (االثنني) مدير املنتخب 
األوملبي لكرة القدم محمد بنيان واملدرب الوطني 
ماهر الشمري ما بني الساعتني ٣:٣٠ و٤:٤٠ وذلك 
للحديث عن استعدادات «األزرق األوملبي» ملواجهة 
اليابان في املرحلة الثانية لتصفيات اوملبياد «لندن 

٢٠١٢» والصعوبات التي تواجه الفريق، بجانب 
الرد على اسئلة القراء وذلك على الهواتف التالية: 

٢٢٢٧٢٨٨٨ و٢٢٢٧٢٨٨٩. 

 بنيان والشمري االثنني وياكم
 

 محمد بنيان  ماهر الشمري 

 الكويت يتجاوز الفحيحيل برباعية نظيفة في كأس األمير
 حجــــز الكويت مقعدا له في املربع الذهبي لكأس 
االميــــر لكرة القدم بعد ان جتــــاوز عقبة الفحيحيل 
بأربعة اهداف مقابل الشــــيء، في اللقاء الذي جمع 
بينهما مساء امس على ســــتاد محمد احلمد بنادي 
القادسية. سجل اهداف الكويت اسماعيل العجمي(٣١) 

وعلي الكندري(٤٧-٥٠) ووليد علي(٦٧).
  في الدقيقة (٣١) استطاع البرازيلي روجيرو فك 
شفرة دفاع الفحيحيل بعد حصوله على ركلة جزاء 
اثر عرقلته من قبل املدافع النيجيري ساملون لم يتردد 
على أثرها احلكم حمد بوجروة في احتسابها ركلة 

جزاء، ليترجمها العماني اسماعيل العجمي بنجاح 
على ميني السهلي (٣١). وفي الشوط الثاني استطاع 
الكويت حسم املباراة في اول ٥ دقائق عبر مهاجمه 
علي الكندري الذي اضاف الهدف الثاني من كرة رأسية 
اثر ركنية جراح العتيقي وضع من خاللها الكندري 
الكرة بنجاح على ميني السهلي (٤٧)، قبل ان يعود 
الكندري نفسه الى اضافة الهدف الثاني له والثالث 
لفريقه من رأسية ايضا (٥٠).واضاف البديل وليد 

علي الهدف الرابع (٦٧).
 ٭  عبداهللا العنزي 


