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رجا حجيالن المطيري

اللواء عبدالفتاح العلي
أعينوا هذا الرجل

قلة هم املخلصون وأكثر قلة هم املبدعون وأقل 
منهم الداعمون ملاذا؟ ألن للنجاح أيا كان نوعه 

أعداء كثرا، وللنجاح أيضا حساد كثر، هذه سنة 
احلياة لكن التاريخ سيسجل بأحرف من نور 

للرجال الذين يسبحون عكس التيار ورغم ذلك 
ينجحون، فتخيل أنك قررت خوض مغامرة 

قطع احمليط األطلسي سباحة عكس تياراته فإن 
سيطر على تفكيرك اخلوف من الفشل فاعلم 
أنك ال محالة سوف تفشل من اخلطوة األولى 

وأن ألغيت مساحة الفشل فإنك ستبدأ باحملاولة 
وقد يحالفك النجاح.

والنجاح منط من أمناط سلوك الرجال املجاهدين 
الذين يرنون إلى األفق البعيد مبنظور النجاح 

والثقة. ما يقوم به اللواء عبدالفتاح العلي 
ببساطة هو اختصاصي أصيل ملن يوكل إليه 
مسؤولية املرور في دولة الكويت وهو عمل 

يحكمه قانون ونظام هذا القانون وهذا النظام 
عطل فيما سبق فلعل بعض من أوكلت اليهم 
تطبيق القانون من ضباط وأفراد قد واجهوا 
كثيرا من العنت واملشقة أثناء تطبيق القانون 
ألنهم ببساطة ال يجدون من يقول لهم شكرا 

على تطبيق القانون بل العكس حينما يقومون 
بردع املستهترين يعاقبون من قبل منهم أكبر 

رتبة بإلغاء قسائم املخالفة ويصبح من حرر 
هذه املخالفة في وضع ال يحسد عليه، فمثال 

يقوم رجل املرور بتحرير مخالفة ومن ثم يأتي 
من يلغي هذه املخالفة، ماذا نتوقع من ضباط 

وأفراد املرور في مثل هذه احلالة؟ أنا أقول انهم 
سيكتفون بدور املتفرج، عبدالفتاح العلي حرك 

املياه الراكدة وكشف املستور وكشف السيارات 
املتهالكة وكشف رخص السوق املزورة وكشف 

املخالفني للقانون لإلقامة وقد أصيب املجتمع 
بشيء من الذهول حينما رأى األعداد الكبيرة من 

الوافدين الذين ضربوا القانون بعرض احلائط 
خاصة الذين جترأوا على مخالفة قوانني الكويت 

مع سبق اإلصرار، ومع هذا نرى ونسمع 
من يلوم اللواء العلي على جهوده املخلصة 

ويقولون ان تصرفاته انتهكت حقوق اإلنسان 
أما تستحون؟! أي حقوق إنسان تتكلمون عنها؟! 
هل نشر الرذيلة وفساد األخالق وإقامة مصانع 

اخلمور وانتهاك قيم املجتمع الكويتي وفتح 
بيوت الدعارة وتوصيل بطل اخلمر بالسيارات 

التي ال توجد لدى سائقها رخص سوق وأن 
وجدت فهي مزورة ويقود سيارة متهالكة هل 

لهذه األمناط السلوكية العفنة عالقة بحقوق 
اإلنسان؟! الكل يطالب بتطبيق القانون ولكن إذا 

مت تطبيقه نسمع بعض اآلراء النشاز تتعالى على 
غير هدى.

خالصة األمر، نريد أن نستنسخ اللواء 
عبدالفتاح العلي في كل مؤسسة حكومية عندها 

سيكون للمخلصني دور بارز في تصحيح 
مسارات الدولة، يا عبدالفتاح افتح أبواب جهنم 

على كل من يخالف القانون وال تخف، لك الشكر 
من كل كويتي يرى جهودك وجهود زمالئك.

املقاطعة والتحريض فهدفه 
اصب���ح واضح���ا للعيان اال 
وه���و اس���تمرار احملاوالت 
لشل وإيقاف التنمية في هذا 

البلد.

البغلي: من يستمر في املقاطعة
هدفه إيقاف التنمية في البلد

قال م.هشام البغلي انه بعد 
حكم احملكمة الدستورية فقد 
طويت صفحة وبدأت صفحة 
جديدة ناصعة ستفتح إن شاء 
اهلل في تاريخ الكويت وعلى 
اجلمي���ع احترام املؤسس���ة 
القضائية الشامخة املشهود 

لها بالنزاهة.
وأضاف البغلي في تصريح 
صحافي انه ال حجة بعد اليوم 
ملن ش���كك واتهم، مشيرا الى 
م.هشام البغليان من يريد االس���تمرار في 

على اجلميع فتح صفحة جديدة

خطاب صاحب السمو وضع النقاط على احلروف

كلمة سمو األمير أسست لفترة جديدة

حماد: كلمة سمو األمير نبراس للمحافظة
على الكويت وتوجب أهمية احترام القضاء

املهري: حكم احملكمة الدستورية
أنقذنا إلى األبد وعلينا احترام القضاء

احلمد: أحكام »الدستورية« خطوة وطنية تصحيحية
ورصيد جديد يضاف إلى التجربة الدميوقراطية

تزمجر حولنا.
وطالب حم���اد اجلميع 
بالتضحية من أجل الكويت 
والتغلب على كل الظروف 
الس���ابقة وجتاوزها بفتح 
صفحة جدي���دة ومواصلة 
العم���ل من أج���ل الكويت 
التي تس���تحق منا الكثير، 
اذ ال عذر بعد اليوم للتخلي 
عن خوض االنتخابات بعد 
القضاء الصوت  ان حصن 
الواح���د الذي يع���د قاعدة 
متبعة في العديد من الدول 
الدميوقراطي���ة، فضال عن 
اتاحت���ه لألقلية بأن يكون 
لها متثيل في البرملان، خاصة 
ان النيابة عن األمة امنا تقوم 
على قواعد منطقية بتمثيل 
آراء النواب بحيث ال تطغى 
األغلبية وال تتالش���ى آراء 
البرملان  األقلية حتى يأتي 

مرآة صادقة للرأي العام.
ورجح حم���اد ان تكون 

احلق والعدال���ة واحلرية 
والدميوقراطي���ة يعلو وال 
يعلى عليه، وقال ايضا ان 
حفظ أمن واستقرار الكويت 
واجب مق���دس وحتقيقه 
مسؤولية اجلميع وال تهاون 
وال تسامح في هذه املسألة 
اخلطيرة ويج���ب تغليب 
مصلح���ة الكوي���ت العليا 
على جميع املصالح األخرى، 
وق���د عّبر س���موه حفظه 
اهلل تعالى ع���ن قلقه من 
مظاهر التعصب والتطرف 
الطائفية  الفتنة  وخطورة 
وأوصانا بالتمسك بالوحدة 
الوطنية وقبول االختالف 
والرأي اآلخر وانه ال يسمح 
بأش���واك الفتن���ة ان تبث 

واحملكوم عبر قنوات الدستور 
الكويتي الذي ارتضاه الشعب 
الكويتي ليكون اخلط الناظم 

للدولة واملجتمع.
كما اكد م.احلمد ان حكم 
احملكمة الدس����تورية يعتبر 
اضافة حقيقية ورصيدا جديدا 
يضاف ال����ى رصيد التجربة 
الدميوقراطية الكويتية بعد 
اكث����ر من نصف ق����رن على 
انطالقتها بشكلها السياسي 
احلديث، لتكون الكويت في 
مص����اف اولى ال����دول على 
املستوى االقليمي والعربي 
في تبني املسار الدميوقراطي 
كمنهج حياة واسلوب تفاعل 

هناك مشاركة واسعة جلميع 
فئات املجتمع في االنتخابات 
املقبلة بشكل يعيد للعمل 
النيابي وهجه وقوته، وينتقل 
به الى مصاف الدول املتقدمة 
دميوقراطي���ا، بعد تراجعه 
للظروف التي شهدتها البالد، 
مؤكدا وجوب ان يفتخر كل 
كويتي بالدميوقراطية التي 
يتمتع بها وبأسرة الصباح 
الت���ي تتولى زم���ام احلكم 
بالبالد وعلى رأسهم صاحب 

السمو األمير.
ون���ادى حم���اد أيض���ا 
الط���رح  باالبتع���اد ع���ن 
الفئوي والطائفي والقبلي 
خالل احلمالت االنتخابية 
وعكس الصورة التي يطمح 
لها صاحب الس���مو األمير 
لدميوقراطية بناءة وقادرة 
على اسناد الكويت وشعبها 
التي  العاتية  الري���اح  أمام 

تواجه العالم واملنطقة.

سمومها في جسد الشعب 
الكويتي الذي يرفض دعوات 
الفتنة واالنقسام الطائفي، 
والكوي���ت ه���ي املنتصرة 
والغالبة، وقال س���موه ان 
أولى أولوياتنا حماية وطننا 
من شرور الكوارث وصيانة 
أمنه واستقراره وحتصينه 
الهوجاء  العواص���ف  ضد 
وضد الفنت، وختم خطابه 
أمامن���ا طريقا طويال  بأن 
التحدي���ات والصعاب  من 
ولكن البد م���ن مواجهتها 
والتغلب عليه���ا لتحقيق 
أهدافنا الوطنية بعد توفيق 
اهلل س���بحانه وتعالى من 
خالل التع���اون والتكاتف 

واالنسجام والتالحم.

بني االطراف السياسية على 
الرغم م����ن بعض احملاوالت 
البس����يطة والفاش����لة ف����ي 
افش����ال النهج الدميوقراطي 

في الكويت.
وخت����م م.احلم����د قائال 
ان����ه يدرس فكرة الترش����ح 
النتخابات مجلس االمة اجلديد 
وانه يجري املش����اورات مع 
العديد من القواعد الشعبية 
واصح����اب الرأي، مؤكدا انه 
س����يتخذ قراره بالترشح اذا 
انه يستطيع توظيف  شعر 
خبراته السياس����ية والفنية 
العليا  خدم����ة للمصلح����ة 

للكويت والكويتيني.

احلقائق والرقابة على أعمال 
السلطة التنفيذية واللجوء 
الى النياب���ة والقضاء كلما 

استدعى األمر ذلك.
وأش���اد حماد مبا قاله 
صاحب السمو األمير وقول 
سموه ان ما شهدته الكويت 
لي���س معركة فيها منتصر 
ومهزوم او نزاال فيه غالب 
او مغلوب وان الكويت هي 
املنتصرة والفائزة وان أمنها 
واجب مقدس ال تهاون وال 

تساهل فيه.
وامتدح حماد لغة خطاب 
صاح���ب الس���مو األمي���ر 
املتسامحة الراقية وتأكيدات 
س���موه بأنه والد اجلميع 
ويعمل جاهدا الس���عادهم، 
وقول سموه انه يشهد اهلل 
ان���ه ال يحم���ل ضغينة او 
حقدا عل���ى احد، وان أولى 
أولوياته حماية الوطن من 
التي  الهوج���اء  العواصف 

العادل النزيه والتسليم له 
عن طيب خاطر ورضا ألن 
القضاء هو املرجع وامللجأ 
واملالذ لنا جميعا وال يجوز 
التش���كيك في هذا احلكم 

التاريخي الرائع.
أما خطاب صاحب السمو 
املف���دى فقد  البالد  أمي���ر 
وضع النقاط على احلروف 
وش���ّخص املرض وعاجله 
عالج���ا كامال، فق���د أعلن 
س���موه عن رضاه القلبي 
الدستورية  حلكم احملكمة 
واعت���زازه بالقضاء، وأكد 
الدميوقراطي���ة  ان  عل���ى 
خي���ار الكويت وال مناص 
م���ن تفعيلها وترش���يدها 
وانضاجه���ا، وان ص���وت 

بالعالقة املتأزمة بني السلطتني 
التنفيذية والتشريعية.

واض����اف م.احلم����د ان 
الس����امي لصاحب  اخلطاب 
الس����مو االمي����ر بعد صدور 
الدس����تورية اسس  االحكام 
لفترة سياسية جديدة واعاد 
عجلة احلياة السياسية الى 
املسار الصحيح من خالل تأكيد 
سموه على ضرورة االحتكام 
النزيه  الكويتي  القضاء  الى 
واحت����رام قراراته واحكامه 
واحلفاظ على املكتس����بات 
التي  الدس����تورية  الوطنية 
ج����اءت كثم����رات للتوافق 
والتعاون والترابط بني احلاكم 

أشاد عضو مجلس األمة 
السابق سعدون حماد العتيبي 
بكلمة صاحب السمو األمير 
التي  الشيخ صباح األحمد 
وجهها للمواطنني واعتبرها 
نبراسا يستلهم منها الشعب 
السامية للمحافظة  املعاني 
على الوطن ومكتس���باتهم 
التي حتققت  الدس���تورية 
منذ احلياة البرملانية وأهمية 
احترام السلطة القضائية في 
دولة املؤسسات والقانون.

وذكر حماد في تصريح 
صحافي ان على اجلميع فتح 
صفحة جديدة في تكريس 
العمل الدستوري لرفع شأن 
الكويت بني املجتمع الدولي 
من خالل تأصي���ل وتأكيد 
تاريخها في العمل البرملاني 
باملنطق���ة وأثره في توفير 
الكرمي���ة وااللتزام  احلياة 
بالقوان���ني والتش���ريعات 
والوض���وح ف���ي كش���ف 

أصدر وكيل املرجعيات 
الدينية في الكويت سماحة 
الس���يد محمد باقر املهري 
بيانا بش���أن حكم احملكمة 
الدس���تورية جاء كالتالي: 
ان حكم احملكمة الدستورية 
بتحص���ني الصوت الواحد 
يج���ب ان نضع���ه كالتاج 
باللؤلؤ والياقوت  املرصع 
والزبرج���د والذهب على 
رؤوس���نا ألن ه���ذا احلكم 
التاريخي املفصلي أنقذنا إلى 
األبد من املشاكل واملصاعب 
وأخرجنا من الظلمات إلى 
النور وأعاد البس���مة على 
الفرح  ش���فاهنا وأدخ���ل 
والسرور في قلوبنا فعلينا 
الكويتي  القض���اء  احترام 

اش����اد الناشط السياسي 
م.احمد احلمد باالحكام التي 
اصدرتها احملكمة الدستورية 
العلي����ا بتحصني مرس����وم 
الضرورة الصادر عن صاحب 
السمو االمير الشيخ صباح 
االحمد للص����وت االنتخابي 
الواحد وابطال مجلس االمة 
2012، مؤكدا ان هذه االحكام 
تعتبر خط����وة تصحيحية 
تاريخية في احلياة السياسية 
الكويتية وسيكون لها بالغ 
االثر في رأب الصدع السياسي 
ال����ذي اصابها ج����راء اجلو 
السلبي الذي ساد في الفترات 
السابقة، خاصة فيما يتعلق 

التقدمي  التي����ار  أصدر 
الكويت����ي بيان����ا ح����ول 
استحقاقات املرحلة املقبلة 
جاء فيه: بعيدا عن اخلوض 
في تفاصيل األحكام األخيرة 
الت����ي اصدرته����ا احملكمة 
الدس����تورية، مع احترامنا 
لها، وما سيترتب عليها من 
إجراءات وخطوات تنفيذية 
لسنا معنيني بها، فإن األهم 
ه����و التأكيد على أن األزمة 
السياسية احملتدمة في البالد 
لم تنته ولم تعالج او حتل، 
وأن أسبابها العميقة ماتزال 
قائمة، وهي اس����باب ابعد 
م����ن ان تنحصر في نطاق 

مرس����وم قان����ون الصوت 
الواح����د وح����ده، وترجع 
الى تقلي����ص حقوق األمة 
والتضييق على احلريات 
العامة للمواطنني، كما تكمن 
أسباب هذه األزمة في قصور 
دس����تور احل����د األدنى من 
حيث غياب اهم الضمانات 
الدميوقراطية فيه املتمثلة 
في وجود احزاب سياسية 
ونظام انتخابي عادل يقوم 
على التمثيل النسبي وآلية 
التداول الدميوقراطي للسلطة 
التنفيذية، هذا ناهيك عن 
سطوة قوى الفساد وأصحاب 
املصالح والنفوذ، واختالل 

موازين القوى لغير صالح 
الق����وى املطالبة باإلصالح 

الدميوقراطي.
وه����ذا م����ا ادى على مر 
الس����نوات وعبر مختلف 
التج����ارب واألحداث خالل 
السنوات اخلمسني االخيرة 
الى تراجع امكانية حتقيق 
االصالح الدميوقراطي عبر 
العملية االنتخابية املعبوث 
فيها وباالعتماد على اآللية 
النيابية القائمة، إن لم نقل 

ان افقهما بات مسدودا.
وبالتالي فإن املطلوب من 
القوى احلي����ة في املجتمع 
الكويتي إع����ادة النظر في 

السياسي  العمل  اس����اليب 
املتبعة إلح����داث االصالح 
املأمول، بحيث ال تنحصر 
هذه األساليب، مثلما كانت 
النظام  وال تزال في نطاق 
االنتخابي املش����وه واآللية 
إذ  القاص����رة،  النيابي����ة 
حان الوق����ت لالتفاق على 
اجندة سياس����ية لإلصالح 
ته����دف  الدميوقراط����ي 
باألساس الى اطالق احلريات 
الدميوقراطية، وقيام حياة 
حزبية سليمة على أسس 
دميوقراطية، ووجود نظام 
انتخابي عادل ودميوقراطي 
قائم على التمثيل النسبي، 

وصوال ال����ى االنتقال نحو 
الكامل،  البرملان����ي  النظام 
الى  وذلك كله باالس����تناد 
عمل سياس����ي وش����عبي 
النف����س  دءوب وطوي����ل 
يعمل على رفع مس����توى 
الوعي السياسي للجماهير 
وتعبئتها وتنظيم حركتها 
واالعتماد عليها في تغيير 
موازي����ن الق����وى لتحقيق 
الدميوقراط����ي  اإلص����الح 
املنشود والتغيير املأمول.

وغير ذلك سيكون مجرد 
عب����ث، وإضاع����ة للوقت، 
وتضييع����ا للجهد وخداعا 

للنفس وتضليال للشعب.

سعدون حماد

محمد املهري

م. احمد احلمد

التيار التقدمي: األزمة السياسية لم تنته


