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شددوا على أحقية الشعب في أن ميارس حقه الكامل سواء باملقاطعة أو املشاركة

القانون على  إلى تطبيق  السعي 
الكبير قبل الصغير.

الحوار الوطني

وبدوره وصف مرشح الدائرة 
الثالثة يعقوب الصانع، ما يدور في 
الكويت حاليا بالفنت التي يحاول 
من يزرعونها ان يلبس����وا ثوب 
احلق بالباطل، داعيا الى ضرورة 
االلتزام بالدستور وبالقانون من 
اجل حتقيق املصلحة العامة للوطن 
واملواطن، مؤك����دا انه في مؤمتر 
احلوار الوطني الذي عقد مؤخرا 
في الكويت، مت إشراك اجلميع فيها 
من جميع التيارات السياسية دون 
إقصاء ألي تيار من اجل خدمة هذا 
البلد حتى ان وصل سقف املعارضة 
ال����ى املطالبة بحكوم����ة منتخبة 
واالمارة الدستورية، وكنا نهدف 
من وراء ذلك إلى ان يكون احلوار 

وشدد معيوف على أن العنف 
والتمرد واملشاحنات لن تبني وطنا 
ولن تط����وره، متمنيا من قيادات 
املعارضة أن تع����ي أن الكويت ال 
تتحمل ما يحدث اآلن، معربا عن 
إميانه بأن هناك الكثير من احلكماء 
في هذا البلد ممن سيعملون لوأد 
ه����ذه الفتنة والوص����ول الى حل 

يرضي اجلميع.
ولفت الى قضيتني رئيسيتني 
يجب العمل عليهما مستقبال وهما، 
الوطنية قوال  الوح����دة  تفعي����ل 
وفعال، مشيرا الى أن هذا القانون 
فيه من العقوبات الش����ديدة التي 
س����تطبق على من ال يسعى إلى 
خير هذا البلد ويبث بذور الفتنة 
ب����ني أبنائه، باإلضافة الى احترام 
القانون والدستور والقيادات كثيرا 
نصل الى مرحل����ة »حارة كل من 
ايدو الو«، وعلى احلكومة املقبلة 

بعض ال����دول املتناحرة بأحزابها 
وفئاتها مما شتت شملهم بسبب 
قضايا تافه����ة مفادها »من يكون 
ومن ال يكون«، موضحا ان الكويت 
تتسع لنا جميعا والدستور كفل 
احلري����ة للجميع ضم����ن النظام 
واألط����ر القانوني����ة دون ضرب 
الوح����دة الوطنية والتخوين بني 

أبناء الشعب الواحد. 
وأكد أن من يحاول اثارة الفتنة 
اليوم سيعدل عن ذلك، ألنه يدرك 
انه ليس لنا غير هذه األرض ولسنا 
على استعداد للدخول في غزو آخر 
باقتتالنا واتهام بعضنا البعض، 
فحينها لن يستطيع أحد مساعدتنا، 
متمنيا من وسائل االعالم أن تقوم 
بدورها الرئيسي في تهدئة األوضاع 
ونقل الص����ورة الصحيحة وعدم 
االنحياز س����وى للكويت وليس 

لطرف دون اآلخر.

وتابع ان الكويت باتت جريحة 
اليوم »ووصلنا الى مرحلة نشر 
غسيلنا في اخلارج«، مشددا على 
أن من يدير البلد أناس يحبونها 
ويحترمون شعبها الواحد، الفتا الى 
أن الوصول الى تقاذف االتهامات 
وكسر العظم بهدف حتقيق أهداف 
معين����ة أو الوصول إل����ى مقاعد 
البرملان، لن يوصل البلد الى نتيجة 

يتمناها الشعب. 
وأعرب عن أمنياته بأن حتترم 
األطراف بعضها البعض وعدم اتهام 
من يذهب للتصويت أو الترشيح 
بأوصاف باطلة، مشددا على أحقية 
الشعب في أن ميارس حقه الكامل 
سواء باملقاطعة أو املشاركة، وعلى 
من يري����د االعتراض أن يعترض 
سلميا دون املساس باألشخاص 

او بشكل عنف دموي.
ومتنى معيوف أال تتكرر جتارب 

التي ستس����تمر، مش����يرا الى انه 
تقدم للترش����ح من باب الس����مع 
والطاعة لولي األمر والدس����تور 
الكويتي الراس����خ، مشيرا الى ان 
أهمية مراس����يم الضرورة، حيث 
ان الصوت الواحد يحقق العدالة 
بني أفراد املجتم����ع الكويتي وان 
متثيل األمة ليس حصرا على فئة 
أو حزب أو قبيل����ة، وأن األربعة 
التجاذبات  أفرزت ه����ذه  أصوات 

السياسية احلالية. 
الكويت متر  وبني معيوف أن 
مبرحل����ة مفصلية بس����بب أزمة 
الدس����تور  مفتعلة لعدم تطبيق 
واحت����رام القانون، مش����ددا على 
أن مش����اكلنا لن حتل اال باحلوار 
البناء واحترام اجلميع للدستور 
وااللتزام بالقوانني واالقتناع بأن 
الكويت فوق اجلميع وهي الباقية 

وجميعنا زائلون.

الى انه منذ نشأة الكويت وشعبها 
يرتقي مبستوى البالد ويعمل على 
جعلها من الدول املتقدمة، مشيرا 
الى أن طاعة صاحب السمو األمير 

واجبة على كل فرد. 
وأوضح البلوشي انه مع مرسوم 
الضرورة اجلديد والصوت الواحد، 
س����يكون هناك مجلس امة فعال 
يتمتع عناصره باألمانة والصدق 
ملا فيه مصلحة الكويت، الفتا الى أن 
املقاطعة وغيرها حق دميوقراطي 
ولكن في كل األحوال يجب علينا 
العمل من أجل الكويت والس����ير 
على رؤية واضحة لتحقيق النجاح 

واألمن الذي هو مطلب اجلميع.

السمع والطاعة

من جانبه أكد مرش����ح الدائرة 
الثالثة عب����داهلل املعيوف اميانه 
الدميوقراطية هي  الراس����خ بأن 

حصيلة اليوم الثالث للترشح 
بلغت 4 مرشحني فقط هم: محمد 
الدائرة اخلامسة  البلوش����ي عن 
وعب����داهلل معي����وف ويعق����وب 
الصانع ع����ن الدائرة الثالثة فيما 
غاب العنصر النسائي عن عملية 
الترش����ح، وب����اءت كل التوقعات 
بارتفاع عدد املرشحني بعد تأدية 
صالة اجلمعة بالفشل اذ لم يحضر 
اي من املتقدمني وسيطر امللل على 
املتواجدي����ن بانتظار انتهاء وقت 
الدوام عند الثانية والنصف، وبذلك 
يكون عدد املرشحني خالل الثالثة 
أيام املنصرمة 41 مرش����حا بينهم 
امرأة واحدة هي د.معصومة املبارك 
كما سجلت عملية انسحاب واحدة 

ألحد مرشحي الدائرة الرابعة. 
وتركزت تصريحات املرشحني 
الثالثة أمس على الدعوة للمشاركة 
كونها حقا يجب ان ميارسه الشعب 
معتبري����ن ان املقاطعة لن تؤدي 
إلى اإلصالح وحل املش����اكل امنا 
احلوار وااللت����زام بالقوانني هو 

الكفيل بذلك.
الدائرة  ولم يعل����ق مرش����ح 
اخلامس����ة محمد البلوش����ي على 
الوضع السياس����ي وما ش����هدته 
الكويت من أحداث مؤسفة واخلروج 
على القانون، مثمنا في الوقت نفسه 
مرسوم الضرورة واصفا اياه بأنه 
أت����اح الفرصة للعدي����د من أبناء 
الشعب للنجاح، معربا عن األمل 
في أن تشهد الفترة املقبلة املزيد 
من التعاون فيما بني الس����لطتني 
التش����ريعية والتنفيذية ملا فيه 
صالح الب����الد، داعيا أهل الكويت 

إلى التالحم والترابط. 
الكويت  ان  البلوشي  وأضاف 
تواجه الكثي����ر من التحديات في 
جميع املجاالت، مبينا أن جتاوز 
ذلك لن يكون إال باحلب املتبادل 
بني الشعب واألسرة احلاكمة، الفتا 

عبداهلل املعيوف أثناء تسجيل ترشحه

فهد الصباح: التجمعات واملسيرات تخالف الدستور
كان ما يقوله بعض املشاركني في 
هذه التظاهرات في خطبهم ميس 
باالشخاص واملسؤولني ويحض 
املتجمهرين على مخالفة القانون 
واشراكهم بالقصد اجلنائي، واملادة 
171 من قانون اجلزاء واضحة في 
هذا الشأن اذ تنص على ما يأتي »كل 
من ارتكب عمدا فعال انشأ به خطرا 
يهدد اشخاصا او أشياء تنتقل عبر 
طريق عام، سواء بإتالف أجزاء من 
الطريق او بإفساد وسيلة نقل او 
بإعطاء اشارات او اصدار تعليمات 
او حتذي���رات او بتوجيه نداءات 
مضللة، قاصدا االضرار باألشخاص 
او باألشياء، يعاقب باحلبس مدة 
ال جتاوز خمس سنوات وبغرامة 
ال جتاوز خمس���ة آالف روبية او 
بإحدى هاتني العقوبتني«، كما ان 
ه���ؤالء يخالفون أيضا املادة 173 
من قانون اجلزاء أيضا التي تنص 
على »كل من هدد شخصا بإنزال 
ضرر ايا كان بنفسه او بسمعته 
او مباله او بنفس او بس���معة او 
مبال ش���خص يهمه أمره، سواء 
اكان التهديد كتابيا ام شفويا ام 
عن طريق أفعال توقع في الروع 
العزم على االعتداء على النفس او 
السمعة او على املال، قاصدا بذلك 
حمل املجني عليه على القيام بعمل 
او االمتناع عنه، يعاقب باحلبس 
مدة ال جتاوز سنتني وبغرامة ال 
جتاوز الفي روبية بإحدى هاتني 
العقوبتني«، واستنادا الى اخلطب 
والتصريحات والهتافات التي تقال 
في هذه التجمعات واملس���يرات 
واالعتصامات فان الهدف منها هو 
ثني سلطات الدولة عن أداء واجبها، 
فالتجمع مثال امام قصر العدل هو 
محاولة إلرهاب القضاء عن تأدية 
واجبه كامال، واخلطب التي ميس 
بها اخلطباء مسند اإلمارة هي تعد 
على صالحيات صاحب الس���مو 
األمير، وإذا اقترنت بفعل التحريض 
اجلماعي أصبحت إيذاء وترويعا 
للمواطنني، وهنا ال تخالف فقط 
نص املادتني املذكورتني بل ايضا 
تندرج حتت طائلة القانون رقم 

31 لسنة 1970. 
وخت���م الصباح قائ���ال: »ان 
املش���اركة في ه���ذه التجمعات 
واملسيرات يخالف القوانني التي 
ورد ذكره���ا، واذا كان لزاما على 
احلكومة تطبيق القانون بحزم 
من اجل طمأنة املواطنني واملقيمني 
وع���دم ترك املش���اركني في تلك 
التجمعات يثيرون قلقهم، فإنها 
مطالبة ايضا بحملة توعية قانونية 
ودستورية شاملة للمواطنني كافة 
حت���ى ال يقع البع���ض منهم في 

احملظور«.

البالد والتي ال تخالف النظام العام 
أو اآلداب، ويحظر اش���تراك غير 
املواطنني في املواكب واملظاهرات 

والتجمعات«.
ولف���ت إلى انه يجب أن يذكر 
ف���ي طلب الترخي���ص باملواكب 
واملظاه���رات والتجمعات عالوة 
عل���ى البيانات املنصوص عليها 
في املادة 5 من هذا القانون خط 
سير املواكب واملظاهرة أو مكان 
التجمع، وإذا كان خط سير املوكب 
أو املظاهرة واقع���ا بني أكثر من 
محافظة صدر الترخيص من وزير 
الداخلية، اذ انه رغم إلغاء احملكمة 
الدستورية لبعض مواد القانون 
فهي لم تلغ ام���ر احلصول على 
ترخيص للتظاهرة او املس���يرة 
من احملافظ وإذا جتازوت حدود 
محافظة او اكثر بات عليها احلصول 
على ترخيص من وزير الداخلية، 
ورغم ان تهاون وزارة الداخلية 
في تنفيذ هذه املادة يعتبر مأخذا 
عليها، او حت���ى توضيحها عبر 
وسائل اإلعالم إال ان املخالفة األكبر 
التي ترتكب في هذه التظاهرات انها 
جتري على خالف نص املادة 13 
من القانون التي تنص على انه »ال 
يجوز قيام املواكب أو املظاهرات 
أو التجمعات قبل الساعة الثامنة 
صباحا وال يجوز استمرارها بعد 
غروب الشمس اال بإذن خاص من 
احملاف���ظ«، اال ان هذه التجمعات 
والتظاهرات حتصل بعد غروب 
الشمس وهو ما يخالف القانون.

واستطرد الصباح قائال: »ما 
يغيب ع���ن بال املش���اركني في 
هذه التظاه���رات ان املادة 14 من 
القانون املذكور منحت قوات األمن 
صالحيات عدة اذ تنص على ان 
»لرجال الشرطة حضور املوكب 
أو املظاهرة أو التجمع والس���ير 
فيها، ولهم أن يختاروا املكان املالئم 
لوجودهم. ويحق لهم تعديل خط 
سيرها أو حتويله اذا تبني لهم أن 
من شأنه االخالل باألمن أو النظام 
الع���ام أو تعطيل حركة املرور«، 
كما يجوز لهم فضها في احلاالت 
املنصوص عليها في املادة 11 من 

هذا القانون«.
وأوضح الصباح »ان االخالل 
الذي يرتكب بهذه التظاهرات ال 
يقف عند ح���د قانون التجمعات 
فهو يقع حتت طائلة قانون اجلزاء 
في عدد من مواده أولها املادة 41 
التي تنص على انه »يعد القصد 
اجلنائي متوافرا اذا ثبت اجتاه ارادة 
الفاعل الى ارتكاب الفعل املكون 
للجرمية، وال���ى احداث النتيجة 
التي يعاقب القان���ون عليها في 
هذه اجلرمية«، ولفت الى انه ملا 

ق���ال الناش���ط االجتماع���ي 
واخلبي���ر االقتصادي الش���يخ 
م.فه���د داود الصباح في مطالعة 
دستورية وقانونية فيما يتعلق 
بالتظاهرات واملسيرات ان »هناك 
ترويجا لتفسير خاطئ لبعض مواد 
الدستور وقانون التجمعات يراد 
منه تصوير حرية التجمع والتعبير 
عن الرأي على غير حقيقتها وهو 
امر خطير يستهدف األمن والسلم 
االجتماعيني«، وأكد أنه »حني اصدر 
صاحب السمو األمير توجيهاته الى 
احلكومة في تطبيق القانون على 
اجلميع بحزم ومن دون استثناء 
امنا كان يهدف الى بعث االطمئنان 
في نفوس املواطنني واملقيمني الذين 
روعهم ما حدث في اآلونة األخيرة، 
الن مجموعة من املواطنني وسعيا 
منها لتحقيق أهداف خاصة عملت 
على حتريف النصوص الدستورية 
والقانونية وتفسيرها على عكس 
مقصدها، وبخاصة فيما يتعلق 

بالتجمعات واملسيرات«.
وأض���اف »ان ما نصت عليه 
املادة 44 من الدستور ال ينسجم 
إطالقا مع ما يروج له البعض من 
أن حرية املسيرات والتظاهرات 
مكفولة الن املادة كانت واضحة ال 
لبس فيها اذ نصت على ان لألفراد 
حق االجتماع دون حاجة إلذن أو 
إخطار سابق، وال يجوز ألحد من 
قوات األمن حضور اجتماعاتهم 
اخلاصة، واالجتماع���ات العامة 
واملواكب والتجمعات مباحة وفقا 
للشروط واألوضاع التي يبينها 
القانون، عل���ى أن تكون أغراض 
االجتماع ووس���ائله سلمية وال 
تنافي اآلداب«، مشيرا الى ان اإلباحة 
اختصت مبجاالت معينة ولم تنص 
على التظاهرات التي تختلف في 
معناها ومقاصدها عن املواكب، 
فاألولى تعني في بعض معانيها 
احلرب ألنها مشتقة من تظاهر، 
اي حم���ى اجلمع ظه���ر بعضهم 
بعضا، فيما املواكب املقصود بها 
الركب���ان واملش���اة للزينة، وهو 
على العكس متاما مما ذهب اليه 
الذين يريدون تفسير املادة االنفة 
الذكر ويستندون الى أن احملكمة 
الدستورية ألغت قانون التجمعات 
إمنا هي في الواقع ألغت الباب األول 
منه وأبقت على بقية املواد ومنها 
مادته الثانية عشرة التي تنص 
على »تسري أحكام املواد 4 و5 و6 
و8 و10 من هذا القانون على املواكب 
واملظاهرات والتجمعات التي تقام 
أو تسير في الطرق وامليادين العامة 
ويزيد عدد املشتركني فيها على 
عشرين ش���خصا ويستثنى من 
ذل���ك التجمعات املطابقة لعادات 

الشيخ م.فهد داود الصباح

احملكمة الدستورية 
لم تلغ أمر احلصول 

على ترخيص 
للتظاهرات

املادتان  25 و 34

من أجواء اليوم الثالث

تنص املادة 25 منه على ما 
يأتي: »يعاقب باحلبس مدة ال 
جتاوز خمس سنوات كل من 

طعن علنا او في مكان عام، او 
في مكان يستطيع فيه سماعه 

او رؤيته من كان في مكان عام 
عن طريق القول او الصياح او 

الكتابة او الرسوم او الصور 
او أي وسيلة أخرى من وسائل 

التعبير عن الفكر، في حقوق 
األمير وسلطته او عاب في 
األمير او تطاول على مسند 

اإلمارة«، كما انه يخالف املادة 
29 من هذا القانون وكذلك 
املادة 34 أي ان التظاهرات 
والتجمعات املقصود منها 

التحريض على اثارة اجلمهور 
لفرض إرادة املتجمهرين 

على مسند اإلمارة في تغيير 
املراسيم او منع احلكومة من 
ممارسة عملها او األفراد من 
مزاولة حياتهم بحرية وأعاق 
حركة السير وأعاق ممارسة 
املؤسسات سلطاتها فانه في 
ذلك يرتكب جملة من اجلنح 
وبعضها يصل الى اجلناية.

٭ بدأ اليوم الثالث للترشح فعليا عند الثامنة 
والنصف صباحا مبرشح الدائرة اخلامسة محمد 

البلوشي ولم يتعد عدد املرشحني ثالثة حتى 
الثانية عشرة ظهرا. 

٭ أبرز املرشحني مرشحا الدائرة الثالثة احملامي 
يعقوب الصانع عضو كتلة الوحدة الدستورية 
واملرشح عبداهلل معيوف كابنت منتخب الكويت 
لكرة القدم خالل مشاركته في كأس العالم عام 

.1982
٭ متنى املرشح يعقوب الصانع خالل تقدميه 
اوراق ترشحه ان تكون هدية عيد ميالده الذي 
يصادف يوم االنتخابات جناحه بالوصول الى 

قبة عبداهلل السالم. 
٭ استغرب الصانع ان يقوم احدهم بدهس 

إنسان قصدا قائال احداث صباح الناصر عجلت 
بتقدمه للترشح علما انه كان سيتقدم بترشحه 

غدا االحد. 
٭ أكد املرشح ناصر الصانع ان قلة االقبال 

على الترشح حتى يوم أمس ليست معيارا فهو 
من موقعه يدرك ان هناك العشرات سيتقدمون 

مؤكدا ان أقطاب املعارضة سيشاركون حتما 
ولكن ليس بأنفسهم بل سيزجون بأسماء 

وأشخاص تعبر عنهم. 
٭ حضر أحد املواطنني أصحاب »األجواء املرحة« 

الى اإلدارة وبوده الترشح في الرابعة ملنافسة 
النائب مسلم البراك وباستفساره عن وجهة 
الرسوم التي تدفع للترشح قيل له »لألعمال 
اخليرية« فقال لم نر شيئا من هذه األعمال 

وتراجع عن الترشح لعدم توفر الـ 500 دينار 
لديه فعرض عليه الصحافيون التبرع جلمع 

املبلغ له لكنه رفض. 
٭ قال مدير ادارة شؤون االنتخابات العقيد 
محمد العدواني ان من ينسحب من الترشح 

فلن يستعيد الرسوم التي دفعها عند التسجيل 
بينما من يقرر خوض االنتخابات ولم يتمكن 

من النجاح فلن تتم إعادة قيمة التأمني له اال في 
حال حصوله على 10% من االصوات الصحيحة 

للمقترعني في دائرته.
٭ آخر املرشحني حضر قبل ربع ساعة من 

نهاية الدوام وسجل ترشحه في الدائرة اخلامسة 
لينتهي اليوم مبرشحني للثالثة وآخرين للخامسة 

وغابت االولى والثانية والرابعة عن التسجيل. 

 4 مرشحني حصيلة اليوم الثالث في إدارة االنتخابات

العجمي: أؤيد إنشاء 
وحدة خليجية 

متكاملة بسياسة 
عسكرية واقتصادية 

واحدة
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الصانع: الكويت لن تكون يومًا لفئة وال لقبيلة وال لطائفة بل ستكون دائمًا للجميع

الس����مو األمير  لدعوة صاح����ب 
للمواطنني وللمشاركة االيجابية 
خلدمة الوطن واملواطن مؤكدا انه 
تقدم عندما وجد ان نواب قبيلته 
الس����ابقني محجمني عن الترشيح 
واعدا باخلروج من املنافس����ة في 
حال عاد نواب قبيلته السابقون 

الى الترشح. 
وقال العجمي انه في طور اعداد 
برنامجه االنتخابي الذي يتضمن 
جمي����ع القضايا التي يجب إيجاد 
حل����ول جذرية لها خ����الل الفترة 
املقبلة مؤكدا تأييده إلنشاء وحدة 
خليجية متكاملة بسياسة عسكرية 
واقتصادية واحدة، وختم كلمته 
بتهنئة النائب السابق مسلم البراك 

على خروجه من السجن.

دارين العلي – فرج ناصر  ٭
 سلطان العبدان- خالد الشمري

لو كان يريد التعبير عن رأيه. 
ولف����ت الصانع ال����ى ان نظام 
الذي أصل  الدوائر اخلمس ه����و 
القبلية والطائفي����ة في الكويت، 
فضال عن الظلم الكبير الذي وقع 
على ش����رائح كبيرة في املجتمع، 
حيث لم تتمكن من احلصول على 
الدميوقراطية  املمارسة  حقها في 
احلقيقية، مش����يرا الى ان بعض 
الدوائر كان ميثلها اكثر من تسعة 
نواب ينتمون الى قبيلة او قبيلتني، 
حيث ان تواجدهم بالدائرة ال يزيد 
على 30%، في حني ان باقي الدائرة 
وه����م االكثرية، ل����م يتمكنوا من 

احلصول مقاعد في البرملان.

مشاركة إيجابية

من جهته اكد مرش����ح الدائرة 
اخلامسة صالح العجمي انه تقدم 
لترشيح نفسه لالنتخابات تلبية 

هو س����بيلنا بدال من اخلروج الى 
الش����ارع واحداث الفوضى وزرع 

الفنت. 
وانتقد الصانع الذين يحاولون 
التهم ووض����ع صكوك  تعلي����ب 
الوطنية حكرا لهم، مؤكدا في هذا 
الصدد ان الكويت لن تكون يوما 
لفئة وال لقبيل����ة وال لطائفة، بل 

ستكون دائما الكويت للجميع. 
وحول مرسوم الصوت الواحد 
ان����ه غير  ال����ذي ي����رى البعض 
دستوري، قال الصانع، علينا ان 
منتثل ملراس����يم الضرورة، حيث 
انها من صالحيات صاحب السمو 
األمير، وباالمكان ان يناقش مجلس 
االمة املقبل هذه املراسيم، وميكن 
ايضا للمحكمة الدستورية ان تنظر 
في الطعن املقدم اليها حول هذه 
املراسيم، وعلينا ان نحترم مثل 
هذه االحكام القضائية، مستغربا 
ان يقب����ل اطراف املعارضة بحكم 
احملكم����ة الدس����تورية قبل فترة 
وجيزة، واآلن ال يريدون االحتكام 

الى الدستور والقانون.
واس����تنكر الصان����ع محاولة 
املعارضة أن تكيل مبكيالني، فتطالب 
تارة باملقاطعة، ثم حتاول ان تبث 
املخططات العسكرية واخلطط في 
الدعوة للتص����دي لرجال االمن، 
وكأنهم ليسوا أبناء الكويت، الفتا 
ال����ى ان وزارة الداخلية ضبطت 
النفس وأقنعت من خرجوا للتظاهر 
بأن هناك مكانا مخصصا للتعبير 
عن الرأي في س����احة اإلرادة، اال 
انهم زعموا ان بامكانهم ان يعبروا 
عن رأيهم ف����ي أي موقع وفي أي 
شارع، غير مبالني بحالة الفوضى 
التي ميك����ن ان تترتب على ذلك، 
فضال عن تعطيل مصالح الناس، 
موضحا ان في اغلب الدول املتقدمة 
والدميوقراطية ال يتم السماح مطلقا 
ألي شخص بأن يخرق القانون حتى 

)سعود سالم( يعقوب الصانع ينهي إجراءات الترشح  

التميمي: »تقليص األصوات« مرسوم حكيم 
من شخص حكيم وقرار املقاطعة انتحار سياسي

»املجتمع املدني«: احلوار إلنهاء جميع اخلالفات السياسية

انتح����ار سياس����ي، فاملعارضة 
أصيبت خالل السنوات املاضية 
باإلفالس السياس����ي باإلضافة 
إلى التحريض وتأجيج وتعبئة 
الشارع فقط، ولم جند منهم أي 
مش����روع تزدهر به الكويت كما 
أنها تفرغت دائما للطرح املتشنج 
واملتعصب والتعب����وي الذي ال 
ينمي املجتمع بل ميزق ويضيع 
املجتمع ويضر االقتصاد بينما 
الطرح العقالني والهادئ واحلوار 
هو الطريق للنجاح في الوصول 
للتنمية وافتقدنا احلوار بني القوى 
والتي����ارات والكتل السياس����ية 
ملناقش����ة أوضاع البلد ولألسف 

الكل ينظر ملصلحته اخلاصة.
وحيا التميمي األقليات التي 
فضلت وطلبت مصلحة الوطن 
ورضيت بالصوت الواحد، بينما 
التي تدعي أنه����ا األغلبية قدمت 
مصلحتها الشخصية على مصلحة 
الوطن وحساباتها كانت شخصية 

فقط.

النيابية والتيارات السياس����ية 
والنقابي����ة فتح باب احلوار من 
اجل كويت دميوقراطية مدنية 
سالحها الدستور والقانون واال 

فسنندم جميعا.
منظمات املجتمع املدني هي: 
جمعية احملامني، نقابة الصحافيني 
الكويتية، نقابة عمال ش����ركة 
البترول الوطنية الكويتية، نقابة 
الشركة الكويتية لنفط اخلليج، 
احتاد احلرفيني الكويتيني � االحتاد 
الوطني لعمال وموظفي الكويت 
والنقابات التابعة له، نقابة وزارة 
التجارة والصناعة، نقابة الهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي، نقابة 
ديوان اخلدمة املدنية، نقابة وزارة 
النفط، نقابة وزارة االوقاف، نقابة 
وزارة التعليم العالي، نقابة وزارة 
العدل، نقاب����ة اجلامعة، نقابة 
االطفاء، نقابة ديوان احملاسبة، 
نقابة القانونيني، نقابة املجلس 
الوطني للثقافة والفنون واآلداب، 
نقابة مجلس االمة، نقابة الهيئة 
العامة للمعلومات املدنية، نقابة 
الهيئة العامة لالس����كان، نقابة 
العاملني بالهيئة العامة لشؤون 

الزراعة.

جاءت في محلها، رغم أن املعارضة 
استغلت ذلك لتأجيج الشارع على 
مرسوم ضرورة تقليص األصوات 
بالذات ولك����ن لو متعنا بخطاب 
سموه األخير لرأينا حرصه على 
املصلحة العامة، باإلضافة إلى ان 
س����موه وضع يده على اجلروح 
واملش����اكل والقضاي����ا ووضح 
بالدليل والبرهان حيث ال يخفى 
على اجلميع ان نظام ال� 4 أصوات 
عزز القبلية والطائفية والفئوية 
والفرعيات وحجب وصول األقليات 
إلى قاعة عبداهلل السالم، مضيفا 
أن مخرجات األص����وات األربعة 
خالل الدورات الثالث ملجلس األمة 
املاضي����ة أدت لتطاحن وجتاذب 
وأزمة سياسية لم متر على تاريخ 
الكويت سابقا، فلذلك فإنني أرى 
أنه مرسوم حكيم أتى من شخص 
حكيم وبوقت مناسب، ونصيحتي 
ملقاطع االنتخابات ان يحكم عقله 
ويبتعد عن العاطفة وأعتقد ان قرار 
األغلبية بعدم خوض االنتخابات 

تقييد قضايا على رجال القوات 
اخلاصة من خالل التحقيقات فهذا 
اجلهاز ميثل ضمانة مدنية وركنا 
اساسيا من اركان العدالة يجب 
ابعاده عن املشاحنات السياسية 
ليتحقق مفه����وم دولة القانون 
والدستور. وأضاف البيان: وحيث 
ان اعمال التعدي على احلريات 
من اعتداءات متعمدة على افراد 
التجمع الس����لمي املشروع يعد 
اعتداء صارخا على الدس����تور 
والقان����ون والقواع����د العام����ة 
لالنظم����ة الدميوقراطي����ة التي 
دائما ما تتح����دث بها احلكومة 
امام املجتمع الدولي، وما مت من 
اجراءات تعسفية ملنع التعبير 
عن ال����رأي وقمع حرية التجمع 
يعتب����ر خروجا من احلكومة ال 
ميكن القبول به او تبريره حتت 

اي مسمى. 
ودع����ت املنظمات في بيانها 
الكافة حكومة وأغلبية إلى احلوار 
النهاء جميع اخلالفات السياسية 
القادمة  ووضع اط����ر للمرحلة 
من اجل وطن الكل مستعد بأن 
يضحي من اجله ومن اجل نظامه، 
وفي هذا املقام نناشد كل الكتل 

أكد مرشح الدائرة اخلامسة 
عب����داهلل التميم����ي أنه يخوض 
االنتخابات كمستقل وال ينتمي 
ألي تيار سياس����ي وإمنا يستمد 
قوته من جميع شرائح وأطياف 
التيارات السياس����ية في الدائرة 
اخلامسة وبشكل عام على مستوى 
الكويت. وأضاف ان نظام الصوت 
الواحد أفضل ألنه يعطي فرصة 
للمس����تقلني، مش����يرا إلى أن ال� 
4 أصوات كان����ت تعطي فرصة 
اكبر للفرعيات وتكتالت القبلية 
واألحزاب السياسية ولكن فرصة 
املستقلني واألقليات في الصوت 
الواحد هي افضل وأحس����ن في 
الدائرة اخلامسة وباقي الدوائر 
األخرى. ووجه التميمي نصيحة 
للناخب قائال: ان الصوت الواحد 
يعزز من عملية شراء األصوات، 
مشيرا الى أن هذه آفة عانينا منها 
خالل السنوات املاضية وحتى في 
االنتخابات األخيرة رصدت عملية 
ش����راء في جميع الدوائر وأيضا 

في الدائرة اخلامس����ة، داعيا الى 
أن يتجنب الناخب عملية مغريات 
الش����راء فهي حرام من الناحية 
الشرعية النها أموال سحت ومن 
نواح وطنية حيث ان الذي يشتري 
صوتك يبيع����ك ويبيع الوطن، 
مطالبا وزير الداخلية واألجهزة 
القيادي����ة في ال����وزارة بأن تعي 
خطورة هذه املسألة وأن تتحرك 
بكل ثقل حاليا حيث سيبدأ شراء 
األصوات من اول يوم في فتح باب 
الترشيح لالنتخابات وأعتقد من 
اآلن قد بدأت مؤشراتها في الدائرة 
اخلامسة، متمنيا على »الداخلية« 
الضرب بيد من حديد وأن تفرض 
القانون وهيبته على من تسول له 
نفسه خرقه، فإذا مت ضبط حالتني 
شراء أصوات ومت تطبيق اإلجراءات 
الالزمة عليهما فسيكون ذلك رادعا 
لآلخرين ممن يقدمون على نفس 
هذه اخلطوة. وعّلق التميمي على 
مراسيم الضرورة التي أصدرها 
صاحب السمو األمير بالقول انها 

أصدرت مجموعة من منظمات 
املجتمع املدني بيانا حول االحداث 
السياس����ية الراهنة السيما مع 
قرب تنظيم مسيرة كرامة وطن 
الثانية مشددة فيه على ضرورة 
ان حتترم احلكومة حق االنسان 
في التعبير ع����ن رأيه بطريقة 

سلمية.
وجاء في نص البيان اآلتي: 
اميانا منا بدورنا الوطني في قيادة 
املجتمع والدفاع عن الش����رعية 
الدس����تورية واحلريات والزاما 
علينا للنهوض بواجبنا املهني 
في التصدي لكل مظاهر االنحراف 
في استعمال القوة او االساءة في 
توجيه الصالحيات والتعسف 
باستخدامها، وحتقيقا ملا يقع على 
الدولة من التزامات طبقا لقواعد 
القانون الدولي وكذلك ملا نص 
عليه الدستور في تعزيز حقوق 
االنسان وتطويرها وحمايتها، 
فإننا نذّكر احلكومة مبا نصت 
عليه االتفاقيات والدستور بأن 
لكل انس����ان حقه ف����ي التعبير 
وحقه ف����ي التظاهر الس����لمي 
باعتباره داللة على احترام حقوق 
االنسان في التعبير عن نفسه، 

حيث نصت عليه املادة )21( من 
اتفاقي����ة العهد الدولي للحقوق 
املدنية والسياسية والتي صادقت 
عليها الكويت وأصبحت جزءا من 
منظومتها القانونية مما يقتضي 
االلتزام بها نصا وروحا حيث جاء 
النص: »احلق في التجمع السلمي 
معترف به«. وتابع البيان: واذا 
كان املقرر انه ال يجوز ان يوضع 
من القيود على ممارسة هذا احلق 
اال تلك الت����ي تفرضها القوانني 
ومبا ال يغي����ر من مضمونها او 
ينقص من فعاليته����ا ويجعل 
اجراءات احلكومة املصادرة لهذا 
احلق خروجا واضحا عن احكام 
الدستور والقانون فما مت رصده ال 
ميكن القبول به وال ميكن التسليم 
به فأحداث التعامل مع التجمعات 
السلمية كانت بوليسية ضرب 
فيها املواطنون بتعسف وحجز 
فيها الشباب املتجمهرون دون 
جرمية واستخدمت فيها القنابل 
الدخانية والتعدي على املساكن 
مما يثير الدهشة والقلق من هذه 
التعامالت اخلارجة عن الضبط 
واحلكمة، والطامة الكبرى اقتحام 
املنازل ومنع بعض املصابني من 

»املنبر الدميوقراطي« يدعو إلى إلغاء مسيرة »كرامة وطن« كحسن بادرة لتخفيف االحتقان

»كرامة وطن 2«: الدستور الكويتي كفل حق التجمع ومسيرتنا سلمية سلمية سلمية

أصدر املنبر الدميوقراطي الكويتي بيانا حول 
االوضاع السياسية واالمنية املتصاعدة اكد فيه 

على خطورة تداعيات التعامل االمني مع التجمعات 
واملسيرات السلمية التي كفلها الدستور وأن هذا 

التعسف مبالغ فيه من قبل رجال االمن محذرا في 
الوقت نفسه من مغبة التمادي فيه، اال انه ليس 
مبررا على االطالق بان تصل االمور ملا وصلت 
اليه وبهذه السرعة في مسيرة االربعاء املاضي 

2012/10/31 عندما خرجت هذه املسيرة عن اطارها 
السلمي حيث اقدم احد املشاركني في املسيرة على 
دهس احد رجال االمن واحد االعالميني املتواجدين 

لتغطية احلدث، ما اوصلنا الى نقطة حرجة جدا 
يجب التوقف عندها كثيرا ومن قبل اجلميع 

ملراجعة ما مت من احداث وتطورات دراماتيكية 
اوصلتنا الى ما نحن فيه. واضاف املنبر في بيانه 

»لذلك نعلن ادانتنا واستنكارنا الشديدين لهذا 
الفعل املشني واملتهور الذي يؤشر ملا ستصل اليه 

االمور في املقبل من االيام، كذلك وتقديرا لالجواء 
السياسية واالمنية امللتهبة ومراعاة ملصالح البالد 
العليا نتقدم الى اجلهات املنظمة للمسيرة املقررة 

غدا االحد 2012/11/4 ولذات االسباب اآلخذة في 
التصاعد بان يبادروا بإلغاء هذه املسيرة او العمل 

على تأجيلها »كحسن بادرة« لتخفيف هذا االحتقان 
ولتهدأ النفوس وتطمئن، ونحن على ثقة بأن هذه 

املبادرة ستقابل من جميع شرائح املجتمع الكويتي 
بالقبول واالرتياح«. وتابع البيان: كما ال يفوتنا ان 
نشير ملشاركتنا في جتمع »قاطع« الذي اقيم في 
شارع الصحافة مقابل دار الطليعة مساء االربعاء 
2012/10/31 حيث التبس على الكثير من املراقبني 
واملتابعني لهذا التجمع بعض االمور وغابت عنهم 

بعض احلقائق التي رافقته والتي نوردها كما 
متت: جاءت الدعوة القامة التجمع املذكور من قبل 

مجموعة شبابية تنتمي للتيار الوطني »كتعبير 
رمزي« عن كيفية التوفيق بني القيام بالتعبير عن 

الرأي سلميا دون جتاوز للقانون او االصطدام 
برجال االمن، وهذا ما مت بالفعل عندما طلب رجال 

االمن فض هذا التجمع الذي لم يتجاوز »العشر 
دقائق« قام املنظمون وبصورة حضارية بفضه، 
ولرمزية هذا التجمع لم تتم الدعوة له قبل فترة 

طويلة وبصورة كبيرة لذلك لم يتجاوز احلضور 
املئات، وهناك حقيقة اخرى وهي ان حضور بعض 

نواب اغلبية مجلس 2012 للتجمع متت مببادرة 
منهم ولم تكن بالترتيب او دعوة من منظميه 

وكانت مشاركتهم »شرفية« حيث زاروا مبنى 
الطليعة وقام د.احمد اخلطيب بواجب استقبالهم 
وغادروا بعد دقائق، هذا ما مت حتديدا وخالفا ملا 

تردد من ان جتمع »قاطع« اقيم بدعوة وترتيب من 
املنبر والتحالف واغلبية مجلس 2012، وقد تتشابه 

املواقف بيننا في مقاطعة االنتخابات القادمة ذات 
»الصوت الواحد« ولكن لكل منا اسبابه ودوافعه 

اخلاصة التخاذ مثل هذا املوقف.

أصدرت القوى واحلركات الشبابية بيانا حول 
تفاصيل مسيرة كرامة وطن الثانية املقرر تنظيمها 

في الرابع من نوفمبر اجلاري وجاء في البيان ما 
يلي: إلى أبناء الشعب الكويتي احلر، مصدر السلطات 
جميعا نضع بني أيديكم هذا البيان الذي يحدد مالمح 
التحرك في األيام القادمة للمحافظة على سيادة األمة 
التي أهدرت بسبب القمع الذي شهدناه جميعا. وزاد 
البيان: »بداية نتقدم بخالص الشكر وعظيم االمتنان 
لتفاعلكم العظيم مع »مسيرة كرامة وطن« األخيرة 
والتي شهدها العالم كله، وضربت أروع األمثلة في 

اإلصرار والرقي واالنضباط والسلمية، وهذا عهدنا 
الذي ال يخيب في هذا الشعب الكرمي. كما نؤكد ان 
السلمية في حتركات »مسيرة كرامة وطن« ليست 

مجرد خيار أو شعار، وإمنا هي عهد وواجب ال ميكن 
التخلي عنه أبدا، فإمياننا بسلمية جميع حتركاتنا 

كإمياننا بالدستور الذي نسعى السترداد دوره الذي 
مت تهميشه والعبث به، وااللتفاف عليه، لذلك فال خيار 
أمامنا إال بالتمسك بالسلمية مهما كان القمع والعنف 
من قبل األجهزة األمنية، التي لم تراع الدستور وال 

القانون وأمعنت في استعمال العنف ضد أبناء الكويت 
املخلصني، ولم تكتف بذلك وإمنا جلأت لتزوير 

احلقائق واالفتراء على احلراك الشعبي وألصقت 
به التهم جزافا دون أدلة«. وتابع البيان: »إن إمياننا 

بأن ما نقوم به ال يتعارض مع الدستور الكويتي 
الذي كفل حق التجمع وحرية الرأي )مادة 44، 36(، 
ومتوافق مع املواثيق الدولية حلقوق اإلنسان التي 
وقعت عليها الكويت، فالتجمع السلمي وما يتفرع 

عنه من تظاهرات سلمية هو مظهر من مظاهر الدولة 
احلديثة، ومطلب وثيق الصلة بحقوق اإلنسان 
وطبيعته باعتباره مواطنا في دولة دميوقراطية 

السيادة فيها لألمة، كل ذلك يجعلنا نصر على املضي 
قدما في مواصلة احلراك السياسي السلمي.وال 

يفوتنا أن نؤكد أن »مسيرة كرامة وطن« عمل كويتي 
وطني شبابي خالص، غير خاضع ألي أجندات، وهو 
عمل يسعى لتعزيز املكتسبات الدستورية، ومواجهة 

أي محاولة لالنقضاض على تلك املكتسبات أو محاولة 
حتجيمها، لذلك نؤكد أننا كما نسعى السترداد سيادة 

األمة التي كفلتها املادة السادسة من الدستور، فإننا 
نؤكد متسكنا باملادة الرابعة والتي جعلت الكويت 

إمارة وراثية في ذرية مبارك الصباح«. وانطالقا من 
جميع ما سبق فإننا جندد دعوتنا ملسيرتكم القادمة 
في يوم األحد املوافق 4 نوفمبر2012 والتي سيعلن 

عن تفاصيلها قريبا. ونؤكد أن مسيرتنا سلمية 
سلمية سلمية، وأي شخص يثير الشغب أو يحرض 

على الصدام سنمنعه ونسلمه لألمن العام.

البلوشي: مرسوم 
الصوت الواحد ميّكن 
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