
13
االربعاء 7 نوفمبر 2012

مجلس األمة
آلخر األخبار احمللية زوروا موقعنا على
www.alanba.com.kw/Local

2012

عقدت اجتماعاً أمس األول في ديوان املناور لتفعيل قرار املقاطعة بشكل أكبر والترتيب للمسيرة القادمة في 11/11

»األغلبية«: ملتزمون باملقاطعة ولن نشارك بأعضاء الكتلة أو بكوادرها السياسية
اال مصلحة للكويت وكون ان فالح 
بن جامع ممثال للقبيلة في الكويت 
فهو اعرف برأيها ومن كان اميره 
فالح بن جامع فعليه اطاعته ألنه 

تهمه مصلحة القبيلة والبلد.
وق����ال: م����ع العل����م ان هناك 
اطرافا تدفع اشخاصا آخرين في 
القبيلة بعدم مقاطعة االنتخابات، 
فهذا ال����رأي ال يقبل منهم ويجب 
احترام رأي امير القبيلة، مستدركا 
بالقول: ان هذا الرأي ليس رأي امير 
القبيلة وحده بل رأي االحرار الذين 
التزموا باملقاطعة، آمال ان يسحب 
هذا املرسوم، مؤكدا تضامن مناور 
نق����ا في املقاطعة، موضحا ان من 
يترشح لالنتخابات بصوت واحد 

فهو يخالف رأي القبيلة قاطبة.
الى ذلك، ابلغت مصادر حضرت 
االجتماع »األنباء« ان الغرض من 
االجتماع كان العطاء صورة ان كتلة 
االغلبية مازالت متماسكة لتؤكد 
ايضا على قرار مقاطعتها، كما شهد 
االجتماع، حسبما اوضح املصدر، 
اس���تعراض ما اعلنت عنه بعض 
وسائل االعالم ان االغلبية ستخوض 
االنتخابات عن طريق شخصيات 
مقربة من كت���ل ممثلة باالغلبية، 
واكدوا ف���ي االجتماع ان االغلبية 
لن تخوض االنتخابات ومقاطعة 
س���واء بأعضاء االغلبية او كوادر 
الكتل السياسية، كما اوضح املصدر 
ان االجتم���اع ناق���ش لقاء بعض 
اعضاء االغلبية لصاحب الس���مو 
االمير، مشيرا في الوقت ذاته الى 
ان االغلبية قررت تفعيل خطوات 

املقاطعة بشكل اكبر وفعلي.
واوضح����ت مصادر مقربة من 
االغلبية والتكتالت الشبابية انهم 
انتهوا حاليا من حتديد 11 اجلاري 
كموعد النطالق املس����يرة املقبلة 
وانهم س����يتقدمون بطلب رسمي 
الداخلية لهذه املس����يرة،  لوزارة 
لك����ن االخت����الف يكم����ن اآلن في 
فك����رة طرحتها بع����ض االطراف 
بحيث تنطلق املس����يرة من عدة 
نقاط جتمع في الساعة 3 عصرا 
لتلتقي بنقطة جتمع واحدة )نقطة 
االلتقاء( وتكون هذه النقطة هي 
س����احة االرادة لتق����ام فيها ندوة 

سياسية في الساعة 7 مساء.
سلطان العبدان  ٭

ودميوقراطيتها وما ارتضينا في 
مسيرة الدستور، الفتا الى ان ما 
يحدث من جتمعات لبعض االخوة 
في القبيل����ة محاولة لضرب هذه 
املسيرة ومقاطعة االنتخابات حتى 
يتس����نى للحكومة الزج بالقبيلة 
عبر ترش����يح بع����ض ابنائها في 

االنتخابات.
ي����زج  ان  النم����الن  ورف����ض 
امير القبيلة ف����الح بن جامع في 
خالفات سابقة البناء القبيلة، في 
محاولة لضرب الدستور واملسيرة 
الدميوقراطية لتكون القبيلة احد 
املش����اركني في ه����ذه االنتخابات 
الباطلة دستوريا وقانونيا وهو 

ما ال ميكن السكوت عنه.
بدوره، قال النائب في املجلس 
املبطل د.احمد ب����ن مطيع: كل ما 
حصل في السابق وقيل من امراء 
القبائل وما حصل من مس����يرات 
م����ا ه����و اال اس����تفتاء واضح ان 
الش����عب رافض ملرسوم الصوت 
الواحد، مؤكدا ان فالح بن جامع 
امير للقبيلة رمز محب لبلده. وان 
قراره مبقاطعة االنتخابات ما هو 

نتحمل مس����ؤولية كالمنا بشأن 
مواجهة كل من يتحدى الرمز الذي 
يعتبر ابا للجميع ونحن نسمع من 

بن جامع الرأي السديد.
الى ذلك قال نائب مجلس 2012 
بدر الداهوم انن����ا اعلنا املقاطعة 
استشعارا ملسؤوليتنا السياسية 
جتاه البلد خصوصا اننا نعلم دور 
املجلس املقب����ل، وامتدح الداهوم 
موقف ابناء قبيلة العوازم الذين 
التزموا باملقاطعة التي اعلنها بن 
جامع انسجاما مع املسؤولية جتاه 
البلد السيما ان قبيلة العوازم اكبر 
قبيلة في البلد فالبد ان يكون لها 

موقف يسجل للتاريخ.
واكد الداهوم مقاطعة االنتخابات 
ومحاربتها حت����ى ال تنتهك ارادة 

االمة ويعبث مبقدراتها.
من جهته، قال النائب السابق 
سالم النمالن: سبق ان اكدنا موقفنا 
من مقاطع����ة االنتخابات بصدور 
مرسوم بصوت واحد، وهو ما اكده 
فالح بن جام����ع، وان ما يحصل 
اليوم من مخالفة رأي بن جامع من 
املقاطعة خلوفه على مصلحة البلد 

علي وعلى زمالئي ونحن آخر من 
الدائرة اخلامس����ة  ابناء  اختارنا 
ومن هم أبناء القبيلة املباركة ان 
نقف في املوقف نفسه الذي يقفه 
الش����يخ فالح بن جام����ع وهو ما 
الوطنية جلميع  يحقق املصلحة 
الكويتي على وجه  أبناء الشعب 
العموم وألبناء قبيلة العوازم على 

وجه اخلصوص.
وقال الصواغ اننا نعلن موقفنا 
قبل ص����دور اي بيان مغاير لرأي 
وقرار الش����يخ ب����ن جامع ونحن 
ملتزمون مبوقفنا واهلل على قولنا 

شهيد.
واكد الصواغ ان بن جامع هو 
رمز القبيل����ة والذي وقف وقفته 
التاريخية اخالصا للكويت ونصحا 
للشعب من أبناء القبيلة ولن نسمح 
الي طرف ان يتحدث باسم القبيلة 
وهو ال يعنيه األمر، نحن ملتزمون 
مع الكويتيني كافة باملقاطعة، واعلن 
ذلك العم ب����ن جامع امام صاحب 
السمو األمير ولن نسمح ملن لهم 
مصال����ح خاصة ويجتمعون هذه 
األيام ويرتبون لضرب الرمز ونحن 

كتلة االغلبية مؤمترا صحافيا أكدوا 
فيه على التزامهم باملقاطعة التي 

اعلنها الشيخ فالح بن جامع.
وق����ال النائب الس����ابق فالح 
الصواغ: اخالصا للكويت وتبرئة 
للذمة وتوضيحا لالمور وفي الوقت 
العصيب الذي نعيشه يقف الشيخ 
فالح بن جامع امير قبيلة العوازم 
موقفا وطنيا وشرعيا واضعا فيه 
الكويت نصب عينيه، وبني الصواغ 
ان ب����ن جام����ع كان دوما ناصحا 
للكويت وشعبها ونطق بلسان كل 
حر حني اعلن مقاطعة االنتخابات 
مستشعرا ضررها البالغ على البلد 
وعلى الكويتيني خصوصا بعدما 
تغيرت آلي����ة التصويت وصدور 
مرس����وم الضرورة الذي سيؤدي 
ال����ى ن����زاع ال حتمد عقب����اه بني 

الكويتيني.
وكشف الصواغ عن جهود تبذل 
للنيل من الرمز بن جامع وتسعى 
الى ش����ق صف القبيلة من خالل 
اعالن موقف مغاير ملا اتفقت عليه 

القبيلة.
واكد الصواغ ان الواجب يحتم 

القادم تقرأ من عنوانها.
ورفض هايف تصوير البعض 
ان هذه املقاطعة مقاطعة شخصية 
فمن اراد ان يشارك فليشارك ومن 
اراد ان يقاط����ع فليقاطع، واصفا 
هذه املقاطعة بالشريفة والشعبية 
العارمة التي لم يس����بق للكويت 
ان شهدتها ولم يحصل في تاريخ 
الكويت من قبل مثل هذه املقاطعة 
التي اجمع����ت عليها جميع فئات 
الكوي����ت والقبائ����ل والعوائ����ل 
والتيارات التي اجمعت كلها على 
مقاطعة االنتخابات، لذا يجب ان 
يحترم هذا الرأي للشعب الكويتي 
ونرجو من احلكماء والعقالء وجميع 
اصحاب الرأي ان يخرجوا البالد من 
هذه االزمة التي قد تستمر، واهلل 
اعلم الى متى ستستمر اذا استمررنا 
بهذا النهج وهذه الطريقة، ونسأل 
اهلل عز وجل االمن واألمان لبلدنا 
وان تع����ود كما كانت آمنة بعيدة 
عن ه����ذه التوترات التي ال ندري 

الى اين تسير بهذا البلد.
ومن جانبه، عقد نواب قبيلة 
العوازم امس بعد انتهاء اجتماع 

عقدت كتلة االغلبية اجتماعا 
امس االول بديوان عضو مجلس 
االمة املبطل احملامي اسامة املناور 

بحضور 24 عضوا من الكتلة.
وقال اسامة املناور بعد انتهاء 
اجتماع االغلبية: نتوجه بجزيل 
الشكر وعظيم االمتنان لهذا الشعب 
العظيم، ونحن عاجزون عن الشكر 
لهذا الش����عب العظيم الذي أصر 
على ان يحرص على مكتس����باته 

وال يفرط فيها.
واضاف ان الشعب ظهر مبسيرة 
سلمية راقية جدا رغم كل التجاوزات 
والتعسف الذي حصل من بعض 
االجهزة االمنية ونحن ننظر لهذا 

الشعب بكل اكبار واحترام.
وب����ني ان هن����اك الكثي����ر من 
الفعاليات ونعتقد ان هذا الطريق 
قد يطول ولكن نحن مس����تعدون 
كالش����عب الكويتي ول����ن نخذل 
الش����عب الكويتي ب����كل حال من 

االحوال.
وقال املناور: اثار اس����تغرابي 
اثن����اء قراءتي ملواق����ع التواصل 
االجتماعية ان هناك من يقول اننا 
سنخرج اليوم بعد اجتماع االغلبية 
ببيان املشاركة باالنتخابات وهذا 
بعيد كل البعد ونحن لم نقس����م 
على احلفاظ على الدستور حتى 

ننكثه بيميننا.
من جانبه قال النائب السابق 
محمد هايف: ال شك ان هذا احلراك 
وكل ما حصل من زيارات ولقاءات، 
وبع����د ان اصبح حتى انظار دول 
اخللي����ج والعالم عل����ى الكويت، 
نقول الش����ك ان هذا احلراك وهذا 
الرأي هو رأي الش����عب الكويتي 
وان استنفرت الدولة جميع طاقاتها 
من احلجز لقوات االمن وللقوات 
اجلوي����ة ورأينا الطائرات جتوب 
اله����واء، فاحلقيق����ة والواقع هو 
الكويتي مبقاطعة  الش����عب  رأي 
االنتخاب����ات ومقاطع����ة املجلس 
القادم، وهناك بعض املجاميع التي 
تعرف توجهاتها باملجتمع الكويتي 
ولم يكن لها نصيب في املجالس 
النيابي����ة الس����ابقة، ومع احجام 
قبائل وعوائل ومختلف التوجهات 
الليبرالية واالسالمية والوطنية 
وجميع الفئات عن الدخول في هذا 
املجلس نقول ان تركيبة املجلس 

)هاني الشمري( أعضاء كتلة األغلبية خالل اجتماعهم بديوان اسامة املناور مساء امس األول 

وأض����اف البغل����ي: أق����ول 
الذين يحيكون  النواب  لهؤالء 
مؤامرات الكرامة معصي عليكم 
ما تريدون.. سمو االمير حفظه 
اهلل اصدر مراسيم اميرية علينا 
جميعا احترامها وقبولها، ألن هذا 
األمر من صلب صالحيات سموه 
وأي حديث عن انقالب هو اصال 
ما تقومون به بعد ان انكشفت 
توجهاتكم وأهدافكم احلقيقية 
جراء كل ذلك، مضيفا ان ما اعلن 
عنه العضو املبجل األخ جمعان 
فيما اسماه مبصاحلة وطنية 
دليل على زيف ما تدعون بعدما 
القضايا  طالب بإسقاط جميع 
على النواب السابقني في الوقت 
الذي كنا ننتظر منه التأكيد على 
تطبيق القانون وعلى الكبير قبل 
الصغير ولكن هذه هي حقيقتكم. 
البغلي م����ن احلكومة  ومتنى 
تطبيق القانون بحذافيره على 
الكل  امام  اجلميع والوق����وف 
على مسافة واحدة، فنحن لن 
نقبل بأي تسويف او مماطلة او 
القانون فالكل  عرقلة لتطبيق 
سواسية امام القواعد القانونية 
وعلى احلكومة نفسها ان تعي 

اآلخرين فيه بل نحن من يدافع 
عن حقوقهم للتعبير عن رأيهم 
إال ان م���ا يح���دث اليوم هو 
عبارة عن نصب دروع دينية 
وقبائلية وعائلية للس���لطة 
ملواجهة من يختلف معها في 

الرأي دستوريا وقانونيا.
وأض���اف اخلال���د ان تلك 
املكون���ات دوره���ا اجتماعي 
ويج���ب أال يخرج ع���ن هذا 
اإلط���ار حفاظا عل���ى مدنية 
الدولة وهويتها، داعيا إياهم 
إلى أال يكونوا شهود زور في 
هذه املرحلة املهمة في تاريخ 

الكويت.

البغلي: املراسيم من صلب اختصاصات األمير

اخلالد: إقحام رجال الدين وشيوخ القبائل في 
الشأن السياسي يتعارض مع الدولة املدنية

ذلك جيدا وإال فسيكون هناك 
موقف لألغلبية احلقيقية من 
الكويتي مطالبا  ابناء الشعب 
احلكومة بالعمل وفي توجهات 
صاحب السمو االمير حفظه اهلل 
والت����ي أكدت انه يجب تطبيق 
القانون وال تهاون او تردد في 

ذلك.

أكد م.هش����ام البغلي رفض 
الشعب الكويتي ملا يقوم به حفنة 
من النواب السابقني من مؤامرات 
لغرض حتقيق مكاسب شخصية 
وانتخابية على حساب املصلحة 
العام����ة بعد صدور مرس����وم 
الص����وت الواح����د والذي معه 
سيفقدون كراسيهم البرملانية، 
مشيرا الى فشلهم الذريع فيما 
يصبون إليه وفشلهم في كسب 
الرغم  التعاطف الشعبي على 
من محاوالت تسويقهم الفاشلة 
وترويجهم لإلش����اعات. وقال 
البغلي ف����ي تصريح صحافي: 
من يس����مع تصريحات هؤالء 
النواب السابقني يتصور وكأن 
هن����اك انقالبا على الدس����تور 
والدميوقراطية بعد أن صوروا 
للعال����م أجمع أن هناك مؤامرة 
كب����رى عل����ى الدميوقراطي����ة 
ولك����ن احلقيقة انه����م هم من 
يحيكون املؤامرات على النظام 
الدميوقراط����ي في املس����يرات 
والتجمعات غير املرخصة بهدف 
النظام  الضغط والتأثير على 
ليحصلوا على ما يريدون وهو 

نظام التصويت السابق.

أكد أم���ني ع���ام التحالف 
الوطن���ي الدميوقراطي خالد 
اخلالد ان إقحام رجال الدين 
القبائ���ل وممثلي  وش���يوخ 
العوائ���ل كطرف في األحداث 
السياسية يتعارض بشكل كلي 
مع الدول���ة املدنية التي حدد 
الدستور قواعدها وقنواتها في 
التعامل مع الشأن السياسي.
وق���ال اخلالد في تصريح 
صحافي ان »ما نراه اليوم ردة 
عن دولة الدستور واملؤسسات 
وهدم لقواعد الدولة املدنية«، 
الفتا ف���ي الوقت ذاته إلى ان 
التعبير عن الرأي حق ال ننازع 

م.هشام البغلي

خالد اخلالد

رفض تعديل وثيقة 62 إال من خالل مجلس األمة

حماد: أعمال السلطات الثالث تنطلق من منهج الدستور 
الكويتي ونرفض استخدام الشارع لفرض اآلراء

مجموعة 62: املشاركة في االنتخابات
تدعم املكتسبات الدميوقراطية للمواطن

أصدرت مجموعة 62 بيانها 
االول بع����د اجتم����اع في منزل 
النائب السابق علي الراشد حول 
االوضاع السياسية التي تشهدها 
البالد، وجاء نص البيان كالتالي: 
ال يختلف اثنان على ان وطننا 
اليوم القسى  احلبيب يتعرض 
مؤامرة تستهدف امنه واستقراره 
وتاريخه ومنوذجه الدميوقراطي 

املتميز.
ومع اقتراب التوجه لصناديق 
االقت����راع النتخ����اب اعض����اء 
مجلس االمة الق����ادم بناء على 
التي  التصوي����ت اجلديدة  آلية 
صدر بها مرس����وم اميري وفقا 
للصالحيات الدستورية املمنوحة 
لصاحب الس����مو االمير، تشهد 
البالد حراكا متزايدا، حيث يعمد 
املعترضون على هذا املرس����وم 

رلى ممارسة ضغوط سياسية 
الى  ونفس����ية وصلت لالسف 

استخدام لغة هابطة.
وانطالقا من واجبنا الوطني 
وحبنا لهذه االرض، تنادينا نحن 
مجموعة من املواطنني املتجردين 
من اي موقف سياسي محسوب 
عل����ى جه����ة ضد االخ����رى في 
الصراع الذي تش����هده الساحة 
احمللية الي����وم، تنادينا لتبادل 
الرأي وتنظيم العمل ادراكا منا 
الهمية الدفاع عن املكتسبات التي 

حققها وطننا ودستورنا.
ونحن هن����ا اذ نؤكد في هذا 
البي����ان اهمي����ة املش����اركة في 
االنتخابات، ترشيحا وانتخابا، 
الدميوقراطية  دعما ملكتسبات 
الت����ي س����لمها لنا  الكويتي����ة 
الرواد االوائل بعد تاريخ حافل 

بالتحديات والتضحيات.
اذ نس����تغرب غياب  ونحن 
الدور احلقيق����ي للحكومة في 
الدفاع عن املراسيم االميرية ودعم 
كل ما ورد في اخلطاب السامي 
لصاحب السمو االمير، حيث لم 
يصدر اي بي����ان او تعليق من 
اي قطب حكومي يؤكد ويدعم 
ما تضمنه اخلط����اب التاريخي 

لصاحب السمو االمير.
كما نستنكر غياب الصوت 
احلكومي الذي من ش����أنه بعث 
الطمأنين����ة واالس����تقرار عند 
املواطن وسط حالة االضطراب 
وانتش����ار املعلومات املغلوطة 

والشائعات.
وانن����ا ندع����و اهلل ان يعيد 
الى صفوفنا ويش����يع  اللحمة 
االس����تقرار ربوع بلدنا لتعود 

واحة امن وامان كم����ا دائما ما 
نردد.

أعضاء المجموعة

الغنام - س����امي  عبدالعزيز 
النصف - عبداملطلب الكاظمي - 
خالد العجران - راكان بن حثلني 
- اقب����ال األحم����د - عبدالعزيز 
الغ����امن - عبدالرحمن الغنيم - 
يعقوب الصانع - أحمد الفضالة - 
عبدالواحد العوضي - عبداحلسني 
السلطان - د.هيلة املكيمي - علي 
البغلي - عيسى املزيدي - د.ياسر 
الصالح - د.جاس����م اخلواجة - 
سعود السمكة - صالح العسعوسي 
- فالح الشمري - صالح الغنام 
- د.هشام الصالح - عماد السيف 
- برج����س البرجس - س����عود 
الزيد - سعود السبيعي - منى 

العياف - سعد السعد - روضان 
الروض����ان - محمد العصفور - 
د.كافية رمضان - د.فاطمة العبدلي 
- باسل اجلاسر - نواف الياسني 
- عدنان عبدالصمد - نبيل الفضل 
- د.معصومة املبارك - د.سلوى 
اجلسار - عدنان املطوع - فيصل 
الدويسان - د.يوسف الزلزلة - 
حسني القطان - علي حيات - جاسم 
قبازرد - حمد بن سالمة - اسامة 
الراشد - عدنان الصايغ - جواد 
بوخمسني - خالد بستكي - فايز 
النبهان - عبداحلميد دشتي - احمد 
الري - علي الراش����د - عبداهلل 
معرفي - صالح عاشور - راشد 
الراشد - منى الفزيع - عبداهلل 
خسرو - صفاء الهاشم - عبداهلل 
الكن����دري - د.فالح الش����مري - 

عبداملجيد خريبط

رفض مرشح الدائرة الثالثة 
النائب السابق سعدون حماد 
اي محاوالت لتعديل الدستور 
الكويت����ي )وثيق����ة 62( الذي 
القانونية  القاع����دة  يظل هو 
واملنهج الذي تنطلق منه اعمال 
السلطات الثالث، منتقدا ما يقوم 
به البعض حتت ذرائع واهية 
ويتخذون من الشارع منطلقا 
لهم لفرض منطقهم والضغط 
باجتاه تعديل الدستور، مؤكدا 
ان����ه كان والي����زال ضد فكرة 
تعديل الدستور بهذه الطريقة 
 واللج����وء للش����ارع لالثارة

ف����ي الكويت ال يس����مح مبثل 
هذه املطالبات، مشيرا الى ان 
صاحب السمو األمير هو املعني 
دستوريا باختيار رئيس الوزراء 
وتكليفه بتشكيل احلكومات، 
ف����ي نصوص  وه����ذا واضح 
الدستور، لكن البعض يحاول 
االلتفاف على هذه املواد التي ال 
تنسجم اصال مع الدستور الذي 
قرر الكثير من القواعد القانونية 
الواجب احترامها، وبكل أسف 
فقد حت����ول من يدعون الدفاع 
عن الدستور وحمايته الى دعاة 

تقويض لهذا الدستور.

قد ال تخدم مصلحة البلد«.
واشار حماد الى ان الدستور 
الكويت����ي اص����ال يعتبر مثاال 
يحتذى به في الكثير من الدول 
الدول  الدميوقراطية وفي كل 
الدميوقراطية يكون الدستور 
فيها مقدرا، واي تعديالت عليه 
ال تتم اال فيما يقرره القانون، 
وبإجراءات دستورية قانونية، 
ولي����س كما هو حاصل لدينا، 
متسائال: هل املطالبات باالمارة 
الدستورية والرئيس الشعبي 
تعتبر مطالبات دستورية اصال؟ 
موضحا ان النظام الدستوري 

واطالق الشعارات.
ف����ي تصريح  وقال حماد، 
صحافي، انه اذا ما كان هناك 
اي تعديالت دستورية، فيجب 
ان تكون من خالل مجلس األمة، 
وبعد بحث ومناقشة، وهذا هو 
الطريق القانوني السليم ألي 
مطالبات في هذا الش����أن، ألن 
ما يحص����ل اآلن من محاوالت 
وأساليب ال يتفق ال مع الدستور 
وال القوانني »ارفض مثل هذه 
احملاوالت جملة وتفصيال كما 
ان القبول بهذا األمر من شأنه ان 
يفتح الباب ألي مطالبات اخرى  سعدون حماد


