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الشعب يدفع ثمن أخطاء احلكومة

األغلبية املبطلة ترفض حتصني الصوت الواحد وتطالب بسحب املرسوم
وفق ارادة احلكومة.

النائب في  من جهته قال 
مجل���س 2012 املبطل رياض 
العدساني: أحترام وأقبل بحكم 
احملكمة الدستورية النها هي 
املرجعية املختصة بتفسير 
النصوص الدستورية والفصل 
النزاعات بدس���تورية  ف���ي 
القوانني واملراس���يم بقانون 
وكل التقدير واالحترام لهذه 
القضائية واخليرة  السلطة 

فيما اختاره اهلل تعالى.
من جانبه قال فالح الصواغ: 
نحن على مبدأنا ولن نشارك 
وأعلناها سابقا فالدستور مت 
جتميده وجع���ل مطرقة بيد 
السلطة ونحن نحاول انقاذه 
اليوم في اجتم���اع األغلبية 
ونحن ال منلك أي قرار اال اذا 
كان الشعب حاول الدفاع عن 
دس���توره وحترك مقابل هذا 

العبث.
فليح العازمي  ٭

الس���ابق  النائب  وق���ال 
الكن���دري: ان حكم  د.محمد 
الدستورية الصادر  احملكمة 
قد س���لب الش���عب حقه في 
التشريع والذي هو من صميم 
سيادته وسلطته وهذا ما جاء 
في املادة السادسة من الدستور 
الكويتي والتي تنص على أن 
األمة مصدر السلطات، فاالمة 
سيادتها وسلطاتها اضحت 

ما يجري من أحداث سياسية 
وخلق األزمات من احلكومة 
هو عبث واس���تهتار مبصير 
الش���عب ونسف  ومستقبل 
للدس���تور، وطالب الوعالن 
بسحب مرسوم الصوت الواحد 
والعودة لنظام الدوائر اخلمس 
واألربعة اصوات وهو املخرج 
واحلل الوحي���د حلل األزمة 

السياسية بالبالد.

واستقراره.
النائ���ب  ق���ال  وب���دوره 
الس���ابق محمد هايف: يجب 
التروي وعدم االس���تعجال 
في التصريحات والتحليالت 
حتى يقرأ احلكم بتأن ويكتمل 
املش���هد السياسي فمصلحة 
االم���ة واحلكم���ة تقتضيان 
مراع���اة ذل���ك. أم���ا النائب 
السابق مبارك الوعالن فقال: 

مجلس 2009 س���يعود بقوة 
الدس���تور وبالتحديد بنص 

املادة 107 من الدستور.
النائب  وفي السياق ذاته 
في مجلس 2012 املبطل أسامة 
الشاهني: يبدو وفق الطريقة 
الكويتية »ال غالب وال مغلوب 
وال ميوت الذي���ب وال تفنى 
الغنم« انصاف حلول وتأجيل 
حسم والضحية تنمية البلد 

بأخطاء من احلكومة فمن الذي 
يحاس���ب هذه احلكومة على 
التي  هذه االخطاء اجلسيمة 
مزقت الكويتيني؟ ففي الكويت 
فقط الشعب يدفع ثمن أخطاء 

حكومته.
وأضاف العميري: ال حاجة 
لذكر عودة مجلس 2009 طاملا 
أن الدعوة لالنتخابات لم تصدر 
خالل 60 يوما من احلل فإن 

علق النائب السابق د.وليد 
الطبطبائي على حكم احملكمة 
الدستورية قائال: إن ما صدر 
اليوم هو أس���وأ قرار، فنحن 
ال يهمن���ا حل ه���ذا املجلس 
الغاء مرسوم  بقدر ما يهمنا 
الصوت الواحد والعودة إلى 
النظام االنتخابي بخمس دوائر 
وأربعة أصوات الصادر بإرادة 

شعبية.
فيما رأى النائب في مجلس 
2012 املبطل د.حمد املطر ان 
الوحي���د للخروج من  احلل 
السياس���ية بالكويت  االزمة 
هو س���حب مرسوم الصوت 
الواح���د والدعوة النتخابات 
جديدة وفق قانون 42/2006 
بالنظام االنتخابي السابق وهو 
خمس دوائر وأربعة اصوات 

خالل 60 يوما.
من جهته قال النائب السابق 
عبداللطيف العميري: احملكمة 
الدستورية قد ابطلت مجلسني 

عبداللطيف العميريد. وليد الطبطبائي فالح الصواغرياض العدسانيأسامة الشاهنيد. حمد املطر

املواطن ملّ من اعتبار الدميوقراطية لعبة لتعطيل العمل السياسي

العيسى: على مجلس 2009 حتصني الصوت الواحد لتأتي بعد ذلك الدعوة لالنتخابات

ناشطات: علينا احترام أحكام القضاء
وعدم الدخول مرة أخرى في التشكيك والتأزمي

املناع: القرار جاء بنصف احللول والبد من تعديل الدوائر
الغامن: ال تأثير للمعارضة مستقبالً على الشارع

والرأي القانوني الصادر عن 
احملكمة.

إبط����ال  ان  واضاف����ت: 
مجلس����ني لألمة ف����ي مدة ال 
تتجاوز العام يضع الكويت 
في وضع حرج وكأن العمل 
السياسي والدميوقراطية التي 
نتغنى بها على مدى 40 عاما 
ما هي إال دمية يلعب البعض 
بها ليش����ل العمل السياسي 
حينا ويفعله أحيانا أخرى.

العمل  ان  ال����ى  ولفت����ت 
اليوم يتم على  السياس����ي 
قاعدة »ال غالب وال مغلوب« 
وكأن هناك ارضاء للمجلس 
السابق بإبطال احلالي، علما 
ان الن����واب املبطل����ني حاليا 
هم ن����واب مبطل����ون أصال 
ف����ي املجلس الس����ابق وهنا 
ان  املفارقة. واعتبرت  تكمن 
مس����تقبل البلد السياسي ذا 
صورة قامت����ة، متوقعة ان 
نعيش في دوامة جديدة سواء 
او  الدع����وة لالنتخابات  في 
التشكيك بقانونيتها وبالتالي 
التشكيك مبخرجاتها، وبهذا 
نكون قد عدنا للمربع األول، 
حيث كانت األنفاس ممسوكة 
خوفا من االنفجار، مستبعدة 
حدوث انفراج قريب، إذ انه 
لن يكون هن����اك قبول عام 
حلكم احملكمة رغم ان بعض 
املقاطعني سيتراجعون عن 
مقاطعتهم، مش����بهة الوضع 
في الب����الد كالبركان املدمدم 
حتت األرض وال أحد يعرف 

متى سينفجر.
دارين العلي  ٭

حتى املخضرمني منهم«.
وعن ردود فعل املعارضة 
انه »س����ترفع  ذكر د.الغامن 
صوتها اعالميا ولكن ال يوجد 
الواقع«،  لها ثقل على ارض 
متحدث����ا ع����ن »ع����دم قدرة 
املعارضة على حتقيق جتمع 
جماهيري في الفترة السابقة«، 
مبينا ان »الش����ارع الكويتي 
وصل الى مرحلة من التململ 
ويريد االستقرار وبالتالي لن 

يندفع معهم«.
»املعارض����ة  وأض����اف 
واملقاطعون أدركوا ان املقاطعة 
فاش����لة واملجل����س احلالي 
ق����ام بعمله وامن����ا أصبحوا 
منعزلني«، الفتا الى انهم في 
املقبلة س����يكونون  املرحلة 
منش����غلني ف����ي التحضير 
لالنتخاب����ات وليس النزول 

الى الشارع.
الكاتب  من جهت����ه، رأى 
العلوم السياسية  وأس����تاذ 
د.شمالن العيسى انه لم يتم 
الواحد في  حتصني الصوت 
حك����م احملكمة الدس����تورية 
وامنا ذكرت انه من صالحيات 
صاحب السمو األمير واملجلس 
التشريعي، الفتا الى ان على 
مجلس ع����ام 2009 ان يعود 
لالنعق����اد لتحصني الصوت 
الواحد وبعدها تأتي الدعوة 

لالنتخابات.
بيان عاكوم  ٭

الى ضرورة اإلميان بالقضاء، 
متمني����ة االمتث����ال ألحكامه 
الول����وج باملهاترات،  وعدم 
فالكويت مازالت تعيش في 
تأزمي في ظل وجود قضايا 
معلقة تخص الوطن واملواطن 
مازالت دون حلول، متسائلة 
ماذا نترك لألجيال املقبلة في 
حني نحن نتنعم اليوم بأمن 
وأمان تركه لنا اجليل املاضي 
ال نترك ألبنائنا سوى اخلوف 

والقلق من املستقبل.
وقال����ت: نحن كمواطنني 
أصبنا بامللل وهناك حالة من 
الضجر واالستياء من عمليات 
احل����ل املتك����ررة للمجالس 
املنتخبة وتكرار الدعوة الى 
االنتخابات، الفتة الى ان كثرة 
التشنجات السياسية جتعل 
من املواطن والتنمية الضحية 

األولى واألخيرة.
م����ن جانبه����ا، علق����ت 
العنجري  الناش����طة نبيلة 
على حكم احملكمة الدستورية 
قائلة: علينا احترام القضاء 

ان  الغامن  الكويت د.عبداهلل 
الواحد  »االحتفاظ بالصوت 
ستترتب عليه عدة اعتبارات 
أولها ارتفاع نسبة املشاركة 
فيها عن املرة املاضية، وذلك 
إلع����الن بع����ض املعارضني 
الذين قاطعوا االنتخابات انهم 
سيخوضون االنتخابات املقبلة 
ان على أساس الصوت الواحد 

او غيره«.
وأشار د.الغامن الى انه »قد 
يترتب على هذا القرار ردود 
فعل سلبية«، ولكنه قلل من 
انها لن  ال����ى  تأثيرها، الفتا 

تكون قوية وذات تأثير.
ورأى د.الغ����امن ان أه����م 
مسألة في االنتخابات املقبلة 
انه »لن يك����ون هناك تبادل 
لألصوات وس����يحل محلها 
تكتيكات جديدة كما ستبني 
الثقل احلقيقي لكل مرش����ح 

الناشطة د.سهام القبندي: ان 
احلكم جاء ملبيا للطموحات 
الواحد  في حتصني الصوت 
وايضا اعطاء فرصة جديدة 
جلمي����ع أطي����اف املجتم����ع 
باالنتخاب����ات  للمش����اركة 

اجلديدة.
واعتب����رت ان تثبي����ت 
الصوت الواحد جاء في صالح 
الدميوقراطية الكويتية، حيث 
ان  أكدت األح����داث احلالية 
الكويت دولة مؤسسات وان 
القضاء مستقل وكلنا نطمح 
خالل الفت����رة املقبلة الى ان 
نعمل على جتاوز اخلالفات 
الشارع وان نعمل  وتأجيج 
جميعا على ع����ودة احلياة 
والف����رح ف����ي الكويت ووأد 

الفنت.
بدورها، قال����ت احملامية 
في الفتوى والتشريع جنالء 
النقي: ان الكويت دولة قانون 
ومؤسسات ودستور وبالتالي 
البد م����ن احت����رام األحكام 
الصادرة عن احملكمة، الفتة 

»تش����كيل احلكوم����ة ان من 
أغلبي����ة برملانية او تصادق 
أغلبية برملانية على الوزراء 
مع االحتفاظ برئيس حكومة 
معني«، الفتا الى ان مثل هذه 
احللول من شأنها ان تؤدي الى 
تهدئة األوضاع حلني الوصول 
الى تعديل دستوري أو تقنني 

األحزاب.
وع����ن م����دى تأثير حكم 
احملكمة باألوضاع السياسية 
في البالد ذكر املناع ان »القضاة 
يحكمون عل����ى أدلة ووقائع 
علمية أكثر منها سياس����ية« 
الى ان احملكمة  رغم اشارته 
قد تأخذ بعني االعتبار الوضع 
السياسي القائم ولكن ال يعني 
انها تتخ����ذ قرارها على هذا 

األساس«.
م����ن جهته، رأى أس����تاذ 
العلوم السياسية في جامعة 

علق����ت مجموع����ة م����ن 
السياسيات على  الناشطات 
حك����م احملكمة الدس����تورية 
أمس، حيث لفنت الى حتمية 
قبول هذا احلكم ألننا نعيش 
في دولة مؤسسات والبد من 
احترام القضاء واإلميان به.

ومتنت الناش����طات عدم 
اللجوء الى املهاترات والدخول 
مرة أخ����رى في التش����كيك 
املواطن قد مل  والتأزمي ألن 
اعتب����ار الدميوقراطية لعبة 
يستخدمها البعض لتعطيل 
العمل السياسي وتفعيله وفق 

أهوائهم.
السياس����ية  الناش����طة 
والكاتبة جناة احلشاش قالت: 
نحن نثق بالقضاء الكويتي 
ونثق بأحكامه وإذا فقدنا هذه 
الثقة فستصبح الدولة غابة 

ونحن بلد دستور وقانون.
ولفتت الى ان حكم احملكمة 
كان عادال رغ����م عدم تقبلي 
وتقبل البعض له ولكن هذا 
القضاء وهذا احلكم، متمنية 
من اجلميع حتى ممن أفرحهم 
حكم احملكمة ان يكونوا على 
هذا النهج وه����ذا الرضا في 
جمي����ع أح����كام احملكمة في 
املستقبل وان كان على عكس 
ما يطلبون مبعنى عدم إثارة 
الف����نت والبلبلة في البلد في 
املس����تقبل إذا كانت األحكام 
ضد رغبتهم، فكما رضوا اآلن 
وأيدوا احلكم واعترفوا بنزاهة 
القضاء ان يكونوا دائما على 

هذه الثقة.
وفي السياق ذاته، قالت 

في قراءة سريعة لتأثير 
الدس���تورية  حكم احملكمة 
أمس على الوضع السياسي 
في البالد، والذي أبطلت فيه 
احملكمة مجلس األمة بسبب 
عدم دس���تورية مرس���وم 
اللجنة الوطنية لالنتخابات، 
ورفضت الطعن على مرسوم 
الصوت الواحد النتفاء شرط 
املصلحة، رأى بعض احملللني 
وأساتذة علوم سياسية انه ال 
غبار على القرار، متوقعني ان 
يعلو صوت املعارضة اعالميا 
فقط في املرحلة املقبلة، وامنا 
عمليا س���تتجه للتحضير 
لالنتخاب���ات، في حني رأى 
آخرون انه جاء بنصف احلل، 
كما أش���ار احمللل السياسي 
وأس���تاذ العلوم السياسية 
ال���ى ان قرار  د.عايد املناع 
احملكمة جاء »بنصف احلل 
لألزمة ألن املعارضة لن تقبل 
ما ه���و دون العودة للنظام 
املاضي ولكن في الواقع أصبح 
اجلميع أمام حكم دستوري 

ساري التطبيق«.
ورأى د.املناع انه »بإمكان 
ارض����اء املعارضة من خالل 
تعديل الدوائر االنتخابية الى 
50 دائ����رة كل دائرة تنتخب 
عضوا واحدا عندها سيصبح 
الصوت الواحد مقبوال للجميع 
ويرضي األطراف املختلفة«.

كما أش����ار ال����ى ضرورة 

جناة احلشاش

د. عايد املناع

د. سهام القبندي

د. عبداهلل الغامن

جنالء النقي

عبداهلل الكندري

د، شمالن العيسى

عبداهلل الكندري: تصحيح الدعوة النتخابات 
البلدي من قبل وزارة الداخلية

طالب عضو املجلس البلدي عبداهلل الكندري بتصحيح 
الدعوة النتخابات املجلس البلدي وضرورة فتح باب 

الترشيح النتخابات املجلس البلدي من قبل وزارة الداخلية 
وليس اللجنة العليا الوطنية لالنتخابات والتي اثبت عدم 

دستوريتها في حكم احملكمة الدستورية امس وأشار 
الكندري في تصريح صحافي عقب اإلعالن عن حكم احملكمة 

الدستورية امس الى ان الدعوة النتخابات املجلس البلدي 
تعد صحيحة وفق املرسوم األميري رقم 2013/139، مطالبا 

بفتح باب الترشيح بأمر من وزير الداخلية وفق القانون رقم 
.1962/35

وبني الكندري ان موعد انتخابات املجلس البلدي التي حددت 
سلفا بتاريخ 6 يوليو القادم ميكن تعديلها بقرار آخر.

الض���رورة ملصلح���ة البالد 
ونبارك لس���موه م���ا انتهت 
الدستورية من  اليه احملكمة 
رأي ونتمنى للكويت الرفعة 
واالس���تقرار واألمن واألمان 
حتت قيادة سموه وسمو ولي 

عهده األمني.

القبائل والعوائل املقاطعة ستشارك في االنتخابات املقبلة

عبداللطيف املناور: نشيد بحكم »الدستورية« 
واحترامه وااللتزام بتطبيقه واجب

شيوخ القبائل سيحثون اجلميع
على املشاركة بعد الدعوة لالنتخابات

أشاد احملامي عبداللطيف 
عباس املناور بحكم احملكمة 
الدس���تورية، مشيرا الى انه 
واجب االحترام وااللتزام به.
املن���اور ان حكم  وق���ال 
احملكمة الدستورية اليوم جاء 
التي  مؤكدا حلالة الضرورة 

رآها صاحب السمو األمير.
وأضاف املناور ان مرسوم 
الصوت الواحد هو رأي أمير 
بأخالق���ه وإدراكه لنصوص 
الدس���تور وس���موه يق���در 

تعتزم معظم القوى السياسية والقبائل التي 
سبق وان اعلنت مقاطعتها لالنتخابات العدول 
عن قرارها واملشاركة في االنتخابات املقبلة 
بعد احلكم الصادر من احملكمة الدس���تورية 
والذي حصن الصوت الواحد وابطال املجلس 
احلالي. وقد بدأت اللجان اخلاصة بالتنسيق 
مع بعض قبائلها وترتيب االجتماعات لشيوخ 
القبائل لالعالن عن موقفها جتاه االنتخابات 
املقبلة والتي متيل للمشاركة في االنتخابات 

املقبلة. أكدت مصادر مطلعة ان شيوخ القبائل 
س���يحثوا ابناء عمومتهم على املشاركة في 
االنتخابات واالرتضاء باحلكم الص���ادر م���ن 
احملكم��ة الدستوري���ة، مضيف���ة ان كل تلك 
االعالن���ات س���تنطلق مبجرد حتديد موعد 
االنتخاب���ات والدعوة اليها مع فت���ح ب��اب 

الترشي��ح.

ماضي الهاجري  ٭

عبداللطيف املناور

الدستور وحتترم هيبته.
ودع����ا الغ����امن جم����وع 
الشعب الكويتي الى التكاتف 
والتالحم من اجل حتصني 
الوط����ن بعيدا عن املصالح 
الشخصية وتفضيل املصلحة 
العامة، مشددا على ضرورة 
ان يدرك اجلميع خطورة ما 
يحدث حولنا من متغيرات 
ومخاطر، وان يستش����عر 
طبيعة الظروف واالوضاع 
الراهنة التي تستوجب اخذ 
احليطة واحلذر والتصدي 
لها حماي����ة لوطننا العزيز 

وحفاظا عليه.
وناش����د الغامن كل فئات 
الكويتي التصدي  الشعب 
لكل من يحاول اثارة النعرات 
الوطنية  الوح����دة  وتهديد 
والنسيج االجتماعي للوطن، 
وس����رعة نب����ذ اخلالف����ات 
واملمارس����ات السياس����ية 
اخلاطئ����ة وااللتفاف حول 

دعا إلى حتصني الوطن ونبذ اخلالفات

عبدالرحمن الغامن: حكم »الدستورية« أكد
أن البالد في أيدٍ أمينة وحكيمة تقدر الدستور

القيادة السياسية املمثلة في 
صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد وسمو ولي 
عهده الشيخ نواف األحمد.

رحب رئيس مكتب العمالة 
العام  ف����ي االحتاد  الوافدة 
الكويت عبدالرحمن  لعمال 
الغامن باحلكم الصادر عن 
العليا  الدستورية  احملكمة 
امس، وال����ذي قضى بحل 
مجلس االمة ديسمبر 2012، 
اللجنة  بعد احلكم ببطالن 
العلي����ا لالنتخاب����ات التي 
اجريت من خاللها االنتخابات 
معتبرا ان قبول احلكم يعد 
ترس����يخا لقب����ول االحكام 
القضائية واحترام القضاء 

واستقالله.
واضاف الغامن في تصريح 
صحاف����ي له بع����د صدور 
احلكم، ان ما تضمنه منطوق 
احلكم فيم����ا يخص رفض 
احملكمة لقبول الطعن املقدم 
في مرسوم الصوت الواحد 
والتأكيد على دس����تورية 
املرسوم يدل على ان البالد 
عبدالرحمن الغامنفي أيد امينة وحكيمة تقدر 

الطبطبائي: ال يعنينا 
حل املجلس مطلبنا 

عودة خمس دوائر 
وأربعة أصوات


