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نواب يؤكدون رفضهم لسرية استجواب رئيس الحكومة

 عبدالهادي العجمي
أجمع عدد من النواب الحاليين 
والسابقين على انه يجب ان تكون 
جلس���ة استجواب س���مو رئيس 
الوزراء علنية وان يتم تفنيد جميع 
المحاور على المأل أمام الش���عب 
ألحقيتهم باالط���اع على حقائق 
االمور، ج���اء ذلك في الندوة التي 
اقيمت في ديوان النائب الس���ابق 
عب���داهلل البرغش تح���ت عنوان 
»منصة االس���تجواب.. ومواقف 

النواب«.
وكان اول المتحدثي���ن النائب 
د.وليد الطبطبائي الذي قال: أحييكم 
في هذه االيام التي تمر بها الكويت 
وهو مخاض عسير وعنق الزجاجة 
يوم الثاثاء المقبل )اليوم(، اما ان 
تعبر الكويت الى مرحلة جديدة من 
الشفافية والمحاسبة والمساءلة 
وتثبيت تطبيق الدستور، واما ان 
نتراجع وتتدهور اوضاعنا اكثر مما 
هي متدهورة في الفترة الحالية، 
واضاف الطبطبائي نعم استجواب 
اكثر  الوزراء عنوان تكرر  رئيس 
من مرة وربما يكون االستجواب 
الخامس في تاريخ س���مو رئيس 
الوزراء، كما انها الحكومة السادسة 
له والمجلس الرابع في عهده خال 

اقل من اربع سنوات.

أزمة سياسية

وزاد: اذن هناك ازمة سياسية 
وازمة في ادارة شؤون الباد وفساد 
عم وطم كل االنح���اء والمجاالت 
المختلف���ة ف���ي الدولة، واش���ار 
الطبطبائي الى ان هذا االستجواب 
يكاد يميز انه بين فريقين، فريق 
من النواب يؤمن بالمساءلة وتفعيل 
الدس���تور والمحاسبة السياسية 
والمراقبة على االداء وفريق آخر 
المجاملة وإلى »العون  الى  يدعو 
أبرك ما يك���ون«، وإلى ان األمور 
»ماشية.. ماش���ية« وما في داعي 
تفعيل االدوات الدستورية وهؤالء 
النواب يكشفهم مثل هذا االستجواب 

واالستجوابات االخرى.
وقال الطبطبائي: اس���تجواب 
د.فيصل المس���لم في���ه ميزة انه 
ألول مرة يس���لط على دور المال 
البرلماني،  العمل  السياس���ي في 
وآثار هذا المال في افساده، وزاد 
هذه اول مرة يوقف مسؤول كبير 
ليحاسب على مصروفات وحسابات 
ومدفوعات وهذه تدل على نوعين 
تدل على رقي وتطور المس���اءلة 
السياسية وتدل لألسف على تنامي 

الفساد.
وق���ال الطبطبائ���ي الحكومة 
الحالية بع���ض اطرافها ارتبطت 
النعرات  اث���ارت  برم���وز هابطة 
وحاولت تسيء للوحدة الوطنية 
التصقوا  التافهين  ومجموعة من 
بالحكومة واصبحوا يترددون على 
مجالس بعض اط���راف الحكومة 
ويخرجون في الفضائيات والمقاالت 
وغيرها لتحطيم النسيج االجتماعي 
بالبلد، بس���بب ه���ذه التصرفات 
الخرقاء والذين يتبجحون بأنهم 
مقرب���ون عن���د المراج���ع العليا 
والحكومة ونس���مع ان هذا ُأعطي 
»رينج روفر« وهذا أعطى كذا وكذا 

وهم ال يستحون من ذكر ذلك.

وبدوره قال النائب س���عدون 
حماد: يوم الثاثا 12/8 يوم تاريخي 
فيه اربع استجوابات ونسمع من 
الحكومة انها ستواجه وستصعد 
المنصة ونتمنى ذلك لكن تعودنا 
دائما انها حكومة هروب وليست 
حكومة مواجه���ة، واضاف حماد: 
تذكرون زيادة الخمسين دينارا في 
المجلس الماضي هربت الحكومة فما 
بالكم اآلن تواجه اربع استجوابات، 
وتمنى حماد من الحكومة وخاصة 
س���مو رئيس مجلس الوزراء ان 
يكون قدوة للوزراء ويصعد المنصة 
ويواجه ويفند محاور االستجواب 
فبالتالي اذا صعد المنصة س���مو 
الوزراء فس���يصعد باقي  رئيس 
المنصة، وق���ال حماد:  ال���وزراء 
اليوم كانت هناك بروڤة في مجلس 
االمة لوزير الدفاع ووزير االشغال 
وعندهم الني���ة لصعود المنصة 
»وهذا شيء طيب بصراحة« وكل 
ما نتمناه بالفعل ان الحكومة تواجه 
سواء كان رئيس الوزراء او وزير 
الداخلية او وزير الدفاع او وزير 
االشغال، واضاف: النواب في مجلس 
االمة يقدمون استجوابا لخلل معين 
وعندهم االدلة الدامغة واحبوا ان 
الموضوع في قاعة  يعرضوا هذا 
عبداهلل السالم وكان المفترض من 
الحكومة ان تواجه هذا االستجواب 
وتفن���ده واذا كانت الحكومة على 
صح فالن���واب راح يؤدونها وإذا 
الرئيس او  الحكومة سواء  كانت 
الوزير المعني على خطأ فالنواب 
ضد هذا التوجه مثلما حصل في 
اس���تجواب وزي���ر الداخلية وانا 
دائما ال اعطي اال عندما استمع الى 
الطرفين واقرر وعندما سألني مسلم 
البراك انت مع االستجواب او ضده 
قلت له »خلني« اسمع من الطرفين 
ثم اعطيك رأيي وبعدما س���معت 
ردود الطرفين اقتنعت قناعة تامة 
ب���أن هناك خطأ واضحا من وزير 
الداخلية وكنت من ضمن العشرة 
مقدمي طرح الثقة بوزير الداخلية 
الن ما حصل ان اللوحات االعانية 
عندما قّيمها ديوان المحاسبة كانت 
قيمتها ال تتع���دى 89 ألف دينار 
ووزير الداخلية »حطها« بخمسة 
مايين و300 دينار فالعملية »ما 
تبي اقناع« حتى النواب اللي وقفوا 
مع وزير الداخلية تراجعوا بضغط 
من الش���ارع، واضاف حماد اآلن 
االستجوابات االربعة موجودة حاليا 
وأحد االستجوابات لوزير الداخلية 
محسوم لدي من اآلن وانا دائما ال 
اصدر رأيا اال بعد سماع الطرفين 
لكن كونه استجواب معاد ومحددا 
بتضليل مجلس االمة الن الوزير 
عندما كان يناقش االستجواب قال 
لمسلم البراك هذا المحور اآلن محال 
للنيابة وما اقدر اجاوب والنيابة 
رادين قبل االستجواب باسبوعين 
وزاد مسلم ذكي وجه نفس السؤال 
ال���ى وزير العدل فرد وزير العدل 
لمسلم البراك بأن الرد واصل قبل 
االستجواب باسبوعين فلذلك مسلم 
البراك قدم االستجواب مرة اخرى 
وكلنا مقتنعون قناعة تامة فأنا من 
اآلن اط���رح الثقة بوزير الداخلية 
النه ما فيه شيء جديد بوضع كما 
هو اللوحات قيمتها 89 الف دينار 

نقسم أيمان انه واهلل ما ودنا ما 
أو نقدم اس����تجوابا  يكون هناك 
وهذا معن����اه ان هن����اك حكومة 
قامت بواجبها وأدت األمانة، لكن 
عندما تكون الحكومة مقصرة مثل 
حالها الي����وم حكومة اليوم يقدم 
نائب باسم األمة وفقا للمادة 108 
ممثا لألمة بأسرها ووفقا لألدوات 
الدستورية في اختاالت بينة علنية 
في مكتبه وفي ديوانه وفي دفتر 
ش����يكاته والحكومة ضائعة كل 
شوي يقولون الحكومة منعقدة 
لنتباحث بمواجهة االستجوابات 
ويا ليت ه����ذه االجتماعات ألجل 
مصالح األمة ولحل مشاكل الناس 
ولتحقيق التنمية وتنفيذ القوانين 
وسيادته، والى آخره من تقصير 

بين واضح فاضح.

الحكومة

وأضاف المسلم حكومة تغرق 
في مث����ل هذا األمر والمفترض ان 
االستجواب ماشي في طريقه واألمة 
والبلد ماش����ية في طريقها، وزاد: 
عندما حدثت كارثة محطة مشرف 
الصحية ضاعوا فيها والى اليوم 
ما ندري شنو الحل »اهلل يعين لو 
يجينا غزو نسأل اهلل يبعده عنا 
شس����وي هالحكومة«، رجل قاعد 
يمشي البلد صار له أربع سنوات. 
اآلن وكي يستمر على كرسيه توظف 
الدولة كلها وتوقف كل مؤسساتها 
أيعقل ان يحل مجلس االمة وحتل 
كل املؤسسات ويبقى الفرد؟ أيجدر 
ألجل كرامة شيخ أيا يكن أن تهدر 
كرام����ة أمة؟ أيج����در تعطيل كل 
مؤشرات التنمية والعطاء واالجناز 
ألج����ل أال يس����تجوب؟ ومع ذلك 
املواجهة  اذا كانوا يعلنون  نقول 
والصع����ود فنحييهم ألنه آن لهذا 
االمر ان يقف وآن للكويت ان تفخر 
على كل محي����ط وكل صعيد بأن 
اليوم يوم الشعب احلي االبي احلر 
الذي ارتضى منذ البداية ان يختار 
حكامه برضا ومحبة ال بسيف وال 
على ظهر دبابة واستمر هذا الوفاء 
تاريخيا دون جبر وملا أتى من هو 
آت بغزو لم يجد نصيرا ولم يجد 
حليفا، وقال املسلم: نحاسبهم ما 
داموا رضوا ان يديروا الس����لطة 
التنفيذية واملس����ؤولية تتطلب 
القيام مبا ه����و واجب واذا قصر 
احد في الواجب وجب على االحرار 
ان يحاسبوه، لذلك ما يوجد اليوم 
في العالم شعب يحتضن دستوره 
ويدافع عنه اكثر منا ونقولها علنا: 
احلكم في ذرية الصباح ونرفض 
من ينازعهم في����ه واالمة مصدر 
السلطات، واالمة تريدهم حكاما، 
تاريخا ثابت ودستورا ارتضيناه، 
واضاف املسلم: واهلل العظيم اننا 
نعي����ش فضيحة سياس����ية بكل 
املعايير وبكل االصعدة، وفي دول 
اخرى يهتز البلد وتلغى احلكومة 

وتستقيل فورا.
من جانبه قال النائب د.احلربش: 
ان كانت املساءلة للمسؤول االول 
عن جت����اوزات به����ذا احلجم هي 
التأزمي، فأنا اقول »وعابوها علي 
ولم تعبني.. ولم يعرق لها يوما 
جبيني« وزاد: كلمة احلق وايقاف 
املتجاوز عل����ى املنصة هي امانة 

وهذه االمانة أحسس����نابها عندما 
دخلنا قاعة عبداهلل السالم »ويا 
سهلها كام ويا خفها على املنابر 
ويا صعبها اذا جاء املوقف احلق 
اللي توقف فيه اكبر رأس باحلق«، 
واضاف احلربش: أستحلفكم باهلل 
ما أنتم بدوامة من ثاث سنني؟ ال 
توج����د تنمية ضرب بني مكونات 
املجتمع حت����ى اطفالنا باملدارس 
الناس  أرذل  يتهاوشون، تسليط 
على أعز الناس فيه هل هناك احد 
يثير الفتنة ببلده؟ كل دول العالم 
الدميوقراطية  الدول غي����ر  حتى 
عندما يدخل الصراع بني مكونات 
املجتمع فيها تعتبره ملفا خطيرا 
ما ينفتح، »واحنا لاسف افتحوه 
عل����ى مصراعيه« وبكرة واهلل ما 
يقدرون على آثاره اخلطيرة لكنهم 
بالنار حماية لكراسيهم  يعبثون 
وانا اتساءل: هذيلة واعني واال مو 
واعني للي يسوونه؟ لكن سنوقفهم 
بإذن اهلل عند حدهم، وقال احلربش 
ما يصلح شأن الكويت اال اذا توالها 
القوي االمني وهذه س����نة اهلل في 
الكون ما فيه����ا مجامات وكلمة 
احلق لها تبعات وندرك ذلك لكن 
واهلل لئن تزول ارواحنا خير من 
ان نتراجع عن كلمة احلق، وزاد 
هم ال يعرفون معنى القسم العظيم 
واهلل ان لم ينج نفسه على املنصة 
باالدلة والبراهني والبراءة الكون 
اول املوقعني كتاب عدم التعاون ما 
هو الني اكره هذا الشخص، له كل 
االحترام لشخصه واسرته نحن 
نحميها باالنفس والدماء وال نختلف 
عليها لكن واهلل ما نضيع الكويت 

وال نضيع شعبا كاما استأمنا.

حل المجلس

آخ����ر املتحدث����ني كان النائب 
مس����لم البرك الذي قال: ابشركم 
الي����وم وزير اخلارجية الش����يخ 
د.محمد الصباح نطق وهو عادة 
ما ينطق اال مل����ا يحلون مجلس 
االمة، وصرح: ترانا مس����تعدين 
وجاهزين لاس����تجواب، ونحن 
نقول ان االستعداد لاستجواب 
ه����و امتث����ال الحكام الدس����تور 
وليس منة تعطى البناء الشعب 
الكويتي، واضاف البراك: نحن في 
كتلة العمل الشعبي كان لنا رأي 
واضح ومعلن واصدرنا مجموعة 
كبيرة من البيانات الواضحة وقلنا 
بصريح العبارة ان وضع التنمية 
ف����ي الكويت وع����دم القدرة على 
صناعة التنمية سببه ان احلكومة 
غير قادرة على ان تدير ش����ؤون 
الباد وعلى رأسهم سمو رئيس 
مجلس الوزراء وبالنسبة لنا في 
كتلة العمل الشعبي رأينا واضح 
وقطعي ومبني عل����ى معلومات 
خصوصا ان رئيس احلكومة شكل 
الى اآلن س����ت حكومات وهذا ما 
جعل االوضاع العامة تس����ير من 
سيئ الى اس����وأ، وقال البراك: ال 
ميكن لنا في كتلة العمل الشعبي 
ان يكون هناك تناقض بني القول 
والفع����ل والعمل ويقول بعضهم 
ان كتلة العمل الش����عبي حتاول 
ان تعقد م����ع احلكومة اتفاقا بأن 
الداخلية مقابل  يس����تقيل وزير 
موقفهم من اس����تجواب الرئيس 

ووزير الداخلية »حاطها« خمسة 
مايين و300 ومثلما طرحنا الثقة 
من قبل سنطرحها مرة اخرى وقال 
حماد بالنسبة لاستجوابات االخرى 
سنس���مع من الطرفين سواء من 
رئيس الحكومة او وزير االشغال 
او وزير الدفاع، وزاد لاسف الشديد 
كل ما كان هن���اك قضية ولوحنا 
باالس���تجواب صار هناك غضب 
من البعض الذي���ن يدافعون عن 
الحكومة، نحن لدينا قضية مهمة 
جدا وهي قضية ام الهيمان وهذه 
المنطقة اغل���ب المواطنين اخذوا 
بيوتا فيها دون ان يعرفوا وضع 
المصانع ووضع التلوث لكن عندما 
سكنت المنطقة واصبح عدد السكان 
45 الفا وكثرت المصانع المحيطة 
وكث���رت الملوثات المحيطة بهذه 
المنطقة، وجميع الدراسات حاليا 
تثبت بالفعل ان مستوى التلوث 
700% لذلك عندما لوحنا باستجواب 
رئيس الوزراء قالوا لنا »ليش« ما 
تدرجتوا باالستجواب ونحن عارفين 
لو بدأنا بوزير الصحة المسؤول 
اآلن عن البيئة راح يضحون بوزير 
الصحة لكن صعدنا لرئيس مجلس 
الوزراء بحيث يكون هناك ش���يء 
واعطيناهم مجاال شهرين حتى 12/21 
اما ان نرى شيئا ملموس واغاق 
مصانع وغي���ره واذا حصل ذلك 
الحكومة  الحكومة واذا  فسنشكر 
كابرت ومازالت المصانع »شغالة« 
ال واهلل على موعدنا في 12/21 اذا 

بقي رئيس الوزراء.

قسم

ومن جانبه قال النائب الصيفي 
مبارك الصيفي: في مكان قريب من 
هذا المكان ايام ندواتنا االنتخابية 
جميعكم تستذكرون عندما وقفت 
وأقسمت وقلت ان هذه اليد ستكون 
نظيفة بإذن اهلل، كما هي ايديكم 
ورأس���ي س���يكون مرفوع���ا كما 
رؤوس���كم مرفوعة وانسجاما مع 
ذلك وعند اولى الخطوات بدخولي 
الى مجلس االمة قدمت ذمتي المالية 
حتى تع���رف الحكومة التي نحن 
مقبلون عليها اني »ماني من ربعها« 
وال يمكن، ال سمح اهلل، ان ارتشي او 
يرضونني بمشروع او ابيع االحرار 
اللي طلعوني ووصلوني الى قبة 
عبداهلل السالم بثمن بخس ولذلك 
تقدمنا بمشروع قانون مع النواب 
احمد السعدون ومسلم البراك وخالد 
الطاحوس ود.حسن جوهر الذي 
أعتقد لو المجالس السابقة تبنت 
هذا المش���روع وأقرته لما وصل 
ح���ال الب���اد وحال المس���اءالت 
السياسية، التي جميعها وأغلبها 
تتركز على الجان���ب المادي، الى 
ما وصل إليه اليوم، وهذا الجانب 
تتحمله المجالس السابقة وحتى 
هذا المجلس حتى إقراره اذا ما كتب 
العمر لهذا المجلس وإذا لم يكتب له 
العمر فلنا الشرف ان نعود من حيث 
أتينا نعود لكم لتقرروا بعد ذلك من 
يمثلكم، وأضاف الصيفي ال نقبل وال 
نساوم وال يوجد في قاموس الكويت 
شيء اسمه حل غير دستوري نحن 
ملتزمون بالدس���تور بيننا وبين 
السلطة واألسرة الحاكمة التي نكن 
لها كل التقدير واالحترام وال نرضى 

الحاكم����ة لكن االمر وصل العظم 
وصل الكويت اللي واهلل ما نقبل 
عليها وهي اس����مى منك يا سمو 
الرئيس، وق����ال الطاحوس لذلك 
الرئيس شاللي  اقولك يا س����مو 
صار خال ست حكومات تشكلت 
برئاستك انحل المجلس ثاث مرات 
بسبب االستجوابات وهاهي تعود 
لذلك الحل ليس بالحل وان جاء 
الحل اها وسها بأن نعود للشارع 
مرة اخرى »ما عندنا مشكلة« لكن 
ال تحاولون ترهبونا وتسربون عن 
طريق بعض الصحف المحسوبة 
عليكم اذا ص����ار فيه عدم تعاون 
سنكتب عدم تعاون مع المجلس 
اقول  االم����ة وانا  وانحل مجلس 
بالنسبة كخالد الطاحوس اقسم 
باهلل العظيم »نص ساعة وقفة عز 
في مجلس االمة احسن من ثاثين 
س����نة بّصام« واقول����ك يارئيس 
ابوابك بالحديد  الحكومة س����كر 
على خالد الطاح����وس انا اجيك 
في مجلس االمة الش����رع واراقب 
والقف ه����ذا الموق����ف المجلجل 
اتجاهك واتجاه وزارئك من اجل 

الشعب الكويتي.

مصاريف البخور

وبدوره تحدث النائب السابق 
فهد الخن����ة وقال ت����درون ليش 
مصاريف البخور ثاث مايين الن 
خيسة الفساد تبي لها بخور عشان 
يغطيها، واليوم نحن امام مفترق 
المجلس  ف����ي  طرق طول عمرنا 
نس����مع عن دفع االموال بالشنط 
او بالسيارات التي توزع االموال 
وبدعم لبع����ض األطراف من اجل 
ان يأتوا الى مجلس األمة ويكونوا 
في جيب الحكومة، واليوم جاءنا 
شيء رس����مي وموثق وانا اشكر 
د.فيصل المسلم الذي حورب حربا 
شعواء حتى يقطع الطريق عليه من 
العودة الى مجلس األمة ألنه كان 
متبنيا لهذا الملف الخطير، وقدم 
سؤاله ولم تأت االجابة وبعدما اظهر 
الشيك في مجلس األمة وبدال من 
ان يقولوا لرئيس الوزراء »ليش 
دفعت الش����يك« يقولون للمسلم 

»ليش طلعت الشيك«.
ب����دوره، قال النائب الس����ابق 
عبداهلل البرغش نتشرف بوجودكم 
الليلة حتى تكون جلسة 12/8 جلسة 
مفصلية ف����ي تاريخ الكويت ومن 
يحب لهذه األرض أال تبنى إال بخير 
وال نقبل بأي حال من األحوال ان 
يكون مبدأ الفس����اد في الس����لطة 
التنفيذية والس����لطة التشريعية 
والبعض قد نخر فيهم مبدأ الفساد.

اما النائب د.فيصل المسلم فعندما 
بدأ حديثه الذي قوبل بتصفيق كبير 
وحذف »العقل« وقال اهلل يبيض 
وجيهكم هذا الرد على االرذال اللي 
واهلل ما زادونا بهجومهم اال علوا 
في صدور الكب����ار وأجر عند رب 
العباد ال فيهم نبل وال فيهم فضل وال 
لهم في الفؤاد شيء ارذال ثم ارذال 
كبيرهم وصغيرهم هذا رد األحرار، 
اما األرذال فليس لهم قيمة عند أهل 
الكويت ومصيرهم معلق بأذباب من 

هم يظنون انهم لهم حماة.
وبع����د ذل����ك تطرق المس����لم 
الندوة قائ����ا: نحن  لموض����وع 

عليهم بأي شيء بتاتا إنما من يتقلد 
المسؤولية فليتحمل تبعات هذه 
المسؤولية وفقا للدستور ولإلطار 
القانوني واسرة الصباح حكامنا 
بإذن اهلل ودائما الى ان تقوم القيامة 

وهم حكامنا.
وبي���ن الصيف���ي موقف���ه من 
االستجوابات ال� 4 قائا: ال للسرية 
وال للتأجيل وال للتحويل للدستورية 
وال للتش���ريعية وه���ذا الموقف 
مبدئي في جميع االس���تجوابات 

ولن أتزحزح عنه.
ودعا الصيفي رئيس الحكومة 
المنصة  الى  والوزراء للصع���ود 
واإلجاب���ة بعاني���ة حتى يعرف 
الشعب الكويتي هذه االستفسارات 
ويجاب عنها وبعد ذلك مطلوب من 
المستجوبين هناك بعض النقاط 
التي البد ان يوضحوها ونريد من 
األخ فيصل المسلم بعض األمور، 
هذه الشيكات كم شيك؟ وحقيقة 
النواب الذين باعوا ناخبيهم وباعوا 
أبناء هذا الوطن نريد أسماءهم لكي 
نعريهم أمام م���ن وضعوا ثقتهم 
فيهم. وبدوره تحدث النائب فاح 
الصواغ وقال: نحن أقسمنا على 
الحفاظ على المال العام وحقوق 
المواطنين، واليوم يجب علينا ان 
نقف على هذا القسم ونخشى اهلل 
س���بحانه وتعالى في هذا القسم 
ونق���ف الموقف الذي يرضي اهلل 
أوال. وأضاف الصواغ: ألم يكف ان 
هناك نوابا اآلن متهمين في ذمتهم 
المالية، وان هناك شرخا في مجلس 
األمة ويجب ان توضع النقاط على 
الحروف، وأسأل اهلل أال يوفق من 
خان هذا القسم وهذا الشعب، وزاد: 
يجب ان نتجاوز هذه األزمة وهذه 
المرحلة الت���ي جعلت هذه المادة 
سببا في حل مجلس األمة، وتساءل 
الصواغ: لماذا يحل مجلس األمة 
في استجواب واضح عن األموال 
العامة وعن شيكات صرفت لنواب 
مجلس األمة تعد بمئات األلوف؟ 
وشدد الصواغ على انه يجب على 
رئيس الوزراء ان يعلن في جلسة 
الشيكات،  علنية عن أسباب دفع 
وهذا التس���اؤل مضى عليه اكثر 
من سنة، وكل يوم يتهم نائب وان 
يكشف اسماء هؤالء النواب ولماذا 
تسلموا هذه األموال، وقال الصواغ: 
الجلسة السرية ليس لها داع ألن 
األمر أصبح واضحا، أموال صرفت 
من مكتب رئيس الوزراء تعد ب� 23 
مليون دينار، وش���يكات معروفة 
وموجودة صرفت لنواب، ويجب ان 
يثبت في مجلس األمة أين صرفت 
هذه األموال، نسمع ان هناك بخورا 

ب� 3 مايين دينار، وسيارات وهدايا 
لذلك من حق الشعب الكويتي أن 
يطلع عل���ى النواب ومواقفهم في 
جلس���ة علنية ول���ن نوافق على 

الجلسة بتاتا.
ومن جانبه، قال النائب خالد 
الطاحوس: قبل ان أدخل بموضوع 
الن����دوة راح أتكل����م ع����ن بعض 
األطراف وبعض اإلعام الفاس����د 
اللي كل ما حدث استجواب بالبلد 
صوروا للناس ان هناك شيئا ما 
سيكون وحاولوا ان يختزلوا هذه 
االستجوابات في قضية معينة وهي 
أن يدفعوا األطراف في الس����لطة 
نحو الدستور وكأن الدستور هو 
الس����بب في الوضع اللي وصلته 
البلد وأنا أقول الدستور مو السبب 
وزاد الس����بب من ال يلتزم بمواد 
الدستور وبمن ال يريد ان يصعد 
الى المنصة وبسبب أطراف متنفذة 
تريد ان تنهب البلد من »هالشق 
لهاشق« هذا هو السبب الحقيقي 
وزاد الطاحوس عمر االستجوابات 
ما كانت سبب وقف تنمية البلد 
بل الس����بب في وقف التنمية في 
البلدهو ان تشكل ست حكومات  
ي ثاث سنوات ولاسف جميع 
هذه الحكومات عاجزة غير قادرة 
على انتشال وضع البلد المتردي 
والبعض يتساءل »إشلون« وأنا 
اقول لكم »إشلون« حكومة تتشكل 
»وتقعد« شهرين بعدين تنحل او 
ينحل المجلس، فبالتالي ال يمكن 
ان نتحدث عن تنمي����ة في البلد 
وال يمكن ان نتحدث عن حكومة 
قادرة على النهوض بالتنمية وبناء 
المستشفيات والمدارس والمساكن 
والمصحات ومن يتحمل مسؤولية 
تردي اوضاع البلد هي الحكومات 
المتعاقبة التي كانت برئاسة ناصر 
المحمد هذا الكام يجب ان يقال 
ويج����ب ان نق����ول الحقيقة على 
رؤوس االشهاد لتصدح من الرقة 
الى كل مناطق الكويت بأن ناصر 
المحمد غير قادر وقال الطاحوس 
ال تحاول بعض االطراف ياسمو 
الرئيس ان تصور لك أن الدستور 
هو سبب تردي اوضاع البلد وال 
تحاول ان تسولك بعض االطراف 
ان ذاتك مصونة »معصي عليك« 
الدس����تور قال فقط سمو االمير 
اللي ذاته مصونة وليستعد كائن 
من كان من رئيس الوزراء حتى 
اصغر وزير في الحكومة واضاف 
الطاحوس ترى لما ننتقدك يا شيخ 
ناصر واهلل م����ا بيننا وبينك اي 
شيء ش����خصي، نعزك ونقدرك 
ونجلك كواحد من ابناء االس����رة 

د.وليد الطبطبائي سعدون حماد الصيفي مبارك فالح الصواغ

د.فهد اخلنةعبداهلل البرغش

خالد الطاحوس د.جمعان احلربش د.فيصل املسلم مسلم البراك

ساحة اإلرادة شهدت تجمعًا لفريقي تأييد ورفض استجواب رئيس الوزراء

المشاركون في اعتصام »ال للسرية«: مستمرون إذا أقّرت
محمد هالل الخالدي

أعلن المشاركون في اعتصام حملة »ال للسرية« الذي 
نظمته حملة »نستحق األفضل« في ساحة اإلرادة مساء أمس 
أنهم سينظمون اعتصاما مستمرا في حال تحويل جلسة 
االستجواب إلى سرية، وقال النائب د.جمعان الحربش إذا 
تولى إدارة الكويت »القوي األمين« فسنتجاوز هذه األزمة، 
وأعلن أننا س���نقبل بأي نتيجة يقرها المجلس في جلسة 
)اليوم( ولكننا نقول إذا استمر نهج الفساد فسنستمر في 
المحاسبة، مضيفا أنه من غير المقبول أن يحاسب وزير 
»لي���س له ظهر« وعندما يتعلق األمر برئيس الوزراء يتم 
رفض المساءلة، وزاد: أقول لمن يرفع صور سمو رئيس 
الوزراء الشيخ ناصر المحمد في الطرف اآلخر: واهلل إننا 
نحب أسرة آل الصباح ونحب الشيخ ناصر أكثر ممن يدعون 
ذلك، وبيننا وبين هذه األسرة الكريمة ميثاق وعهد، وقد 
أقس���منا على الوالء والطاعة لصاحب السمو األمير، ومن 
منطلق حبنا وحرصنا على الكويت وأسرة آل الصباح لن 

نجامل أحدا، فإذا جاملنا فستضيع الكويت.
أما النائب د.فيصل المسلم فقال: كنا نتمنى أن نتحاشى 
الوصول إلى هذه المرحلة ونحن واهلل نحب ونقدر سمو 

الشيخ ناصر المحمد ولكننا نحب الكويت أكثر وواجبنا 
يحتم علينا االستجواب، وعلى سموه أن يقبل بالمساءلة 
م���ا دام أنه قبل بتولي المس���ؤولية، وأضاف: ان الكويت 
تعيش اليوم وضعا مأساويا على جميع األصعدة بالرغم 
من امتاكنا عوامل النجاح كافة، ولكننا أصبحنا في آخر 
الركب، واالستجواب »اتهام« لمصروفات ديوان سمو رئيس 
الوزراء وشيكاته الش���خصية لبعض النواب وهي تهمة 
يفت���رض أن يكون الرد عليها بصورة علنية حتى يعرف 
الشعب الكويتي حقيقة األمر. كما انتقد د.المسلم الوزراء 
جميعهم، واصفا مواقفهم بأنها مخجلة، مضيفا أنه إذا كان 
رئيس الحكومة غير قادر على حسم الموقف فكيف نثق بأن 
يكون قادرا على إدارة شؤون الباد ويمثل الكويت؟ وقال: 
إننا سنطلب تدوين المضبطة حتى يدّون تاريخ الكويت 
ويعرف الش���عب مواقف نوابه، الفتا إلى أن االستجواب 
ليس لش���خص سمو رئيس الوزراء وإنما للمنصب حتى 
يعرف من س���يتولى المنصب مستقبا أن شعب الكويت 
سيحاسبه بل وسنطلب العزل إذا تطلب األمر. من جهته، 
طال���ب النائب د.وليد الطبطبائي نواب األمة بأن يرفضوا 
السرية ويحاربوا الممارسات الخاطئة ومنها استخدام المال 

السياسي في شراء الذمم على حد قوله. النائب السابق فهد 
الخنة خاطب س���مو رئيس الوزراء قائا: 6 حكومات و4 
مجالس أال تكفي؟ أليس���ت الكويت أحب إليك من نفسك؟ 
وطالب الش���باب بتنظيم حملة على غ���رار حملة »نبيها 
خمسة« وتكون باسم »نبيها شفافية« إلقرار قوانين كشف 
الذمة المالية للنواب. وتحدث الزميل الكاتب ناصر العبدلي 
قائا إن الكويت تعيش وضعا كارثيا بسبب سياسات سمو 
رئيس الوزراء وآن األوان ألن يرحل ألننا نستحق األفضل. 
وشهدت ساحة اإلرادة خال االعتصام تواجد عدد من مؤيدي 
بقاء س���مو رئيس مجلس الوزراء، الذين أكدوا أن سموه 
حظي بثقة صاحب السمو األمير وال يجوز ألحد أن يقول 
لس���موه ارحل والكويت وأهلها ليس لهم سوى أسرة آل 
الصباح الكرام. كما شهدت الساحة بعض المناوشات بين 
الطرفين حيث تقدم أحد األش���خاص وخاطب ممثل حملة 
»نس���تحق األفضل« المحامي فيصل اليحيى قائا له »من 
أنت لتقول لرئيس الوزراء ارحل؟«. وقد بذل رجال األمن 
جهودا كبيرة لحفظ األمن ومنع الفريقين من التداخل وكان 
لجهودهم األثر اإليجابي في عدم تطور األمور لألس���وأ ما 

جعل المشاركين جميعا يشيدون بدورهم.
)محمد ماهر(جانب من التجمع في ساحة اإلرادة ويبدو مؤيدو سمو رئيس الوزراء رافعني شعارات الدعم لسموه


