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محمد هايف وفهد اخلنة يتابعان

أكثر من 10 آالف حضروا املهرجان في ديوان الطاحوس

النواب مسلم البراك وفالح الصواغ ومبارك الوعالن وخالد العدوة وعبداهلل النيباري خالل املسيرة السلمية

)أحمد باكير(خالد الطاحوس ومحمد الدالل ود.ناصر الصانع ود.حسن جوهر وحسني مزيد ويبدو الزميل سعد العجمي و»عباس الشعبي« وعدد من الزمالء اإلعالميني

خالد الطاحوس مرفوعا على األكتاف

د.وليد الطبطبائي متحدثا للصحافينيأحمد السعدون متوعدا بتقدمي 3 استجوابات

20 نائبًا: إقالة وزيري اإلعالم والداخلية أو محاسبة رئيس الوزراء
عبدالهادي العجمي

تعهد عش����رون نائبا ام����ام اكثر من 10 آالف مواط����ن انه اذا لم تتم 
محاس����بة وزيري االعالم والداخلية واقالتهما فإن من سيحاس����ب هو 

سمو رئيس الوزراء.
جاء ذلك خالل املهرجان اخلطابي الكبير حتت عنوان »انقاذ وطن« 
ال����ذي عقد بديوان النائب خالد الطاحوس وش����ارك فيه نواب حاليون 

وسابقون وكتاب وسياسيون.
وكانت البداية مع النائب احمد السعدون الذي سأل احلضور احلاشد: 
هل انتم راضون عن اوضاع البلد؟ فردوا »ال مو راضني«، فسألهم مرة 
اخرى: انتم راضون عن الفنت التي صارت؟ فأجابوا »موراضني«، وسألهم 
مرة ثالثة: انتم راضون ع����ن الطريقة التي تدار بها البلد؟ فأجابوا »ال 
موراضني«، وسألهم مرة رابعة: انتم راضون عن ناصر احملمد؟ فأجابوا 
»ال موراضني«، وتابع الس����عدون: اذن نخصمها، وانا التقي هذا اجلمع 
الطيب هذه الرسالة الواضحة التي جاءت عقب الرسالة االولى السبت 
املاضي وهي عند االخ مسلم البراك يجب ان يكون لها اثر ونتيجة، وهذه 

النتيجة ال تكون فقط مبجرد الكلمات.
واضاف الس����عدون: تذكرون عندما كنا عند االخ مسلم البراك قلنا 
ان قرار اس����تجواب رئيس مجلس الوزراء قد اتخذ ولكننا قلنا لنترك 
له الفرصة، وانتظرنا حتى اليوم الذي اس����تمعنا فيه الى بيان كان في 
غاية التعاسة، وهذا البيان يشير الى شيء واحد وهو ان هذه احلكومة 
ال تس����تحق ان تدير البلد »ما تقدر االولني ما خلونا ش����يء«، قال »يا 
مس����كني يا طابخ الفاس تبي مرقة من حديدة«، واضاف: سنلتقي على 
هامش اجللس����ة وسنقرر تقدمي ثالثة اس����تجوابات في آن واحد، ولن 
نطلب اقالة وزيري الداخلية واالعالم، لكن س����نقدم استجوابا لرئيس 
الوزراء ووزير االعالم ووزير الداخلية، وهذا االمر حاصل ان شاء اهلل، 
واذا ذهب رئيس مجلس الوزراء بعدم التعاون وحل املجلس فسيكون 
هذا االمر ولو مرة في تاريخ الكويت ممكن، والس����بب في ذلك هو انتم 
في حترككم وجتمعكم استطعتم ان تقولوا للحكومة »روحي«، ويعطي 
لصاحب الس����مو االمير حقه في االختيار بحل املجلس، لذلك انا اعتقد 
ان االمر يحتاج الى اتخاذ قرار معني، هذا القرار هو اس����تجواب رئيس 
الوزراء، وانا ش����خصيا لست من الداعني الى ان يقال الوزير »طيب اذا 
ما أقالوه؟«، ويجب ان منارس س����لطتنا جت����اه وزير الداخلية ووزير 

االعالم ورئيس الوزراء.
وأوضح الس����عدون ان ه����ذه احملاولة الت����ي ارادوا ان يفتتنوا فيها 
وحدة الش����عب الكويتي ادت الى نتيجة لم يكون����وا يتوقعونها، وقد 
ادت الى هذه الصرخة وهذه الرس����الة الواضحة، ويجب لهذه احلكومة 
ان ترحل وال تضغط وال ميكن ان نقبل بأي اجراء بعد الذي س����معناه 

في مجلس االمة.
ثم حتدث النائب مس����لم البراك فقال: اقس����م باهلل العظيم ان يدفع 
من عب����ث بالوحدة الوطنية الثمن وهما وزي����را الداخلية واالعالم من 
خالل طرح الثقة، ونقول لهما بالفم املليان ويسمعونها مدوية كل ابناء 
الشعب الكويتي ان من يرعى الفتنة ومن يرعى الفساد في الكويت هو 
ناصر احملمد، ونقول يا ناصر احملمد بهذا الصوت املدوي وعن اصحاب 
العقول املتيقظة والقلوب النظيفة واجليوب النظيفة والضمائر احلية 
من ابناء الشعب الكويتي، يا ناصر احملمد يا من ترعى الفساد والفتنة 
بهذا البلد، ترى قاعة عبداهلل الس����الم »ما راح تش����يلنا احنا وياك، يا 
انت يا إحنا«، ألننا نتكلم عن مصلحة البلد، وتساءل البراك: هل هناك 
ضمير حي من النواب يقبل ان يوصف ابناء الشعب بهذه الصفة القذرة 
التي احتش����م واتعفف ان اقولها على مسامعكم؟ واذا كانت هناك اليوم 
فزعة فهي وطنية وهذه اللحمة التي نراها من ابناء الشعب من مختلف 
انتماءاتهم يقفون مبنطقة العقيلة حتى يعبروا عن ارادة االمة، االرادة 
الت����ي يريد ان يدمرها ناصر احملمد، ه����ذه االرادة التي يريد ان يدمرها 
هذا املضلل الكذاب جاب����ر اخلالد وزير الداخلية، ويريد ان يدمرها هذا 

اخلائب النائم احمد العبداهلل وزير االعالم.
واض����اف: قلت خلالد الفضالة، هذا الرجل الش����هم والذي جاء ميثل 
الوحدة الوطنية بأبهى صورها، ترى اذا حصلك ش����ي او اس����تدعاء او 
اعتقال ثق متاما انك في هذه اللحظة لس����ت فقط امني عام التحالف بل 

انت امني عام كتلة العمل الشعبي.
وتابع: احلكومة »اللي ال استحت وال انتخت على البيان اللي طلعته 
في مجلس االمة«، ولالسف الشديد يحاولون ان يستغفلوا عقول النواب، 
لكننا نقول لهم هذا الكالم لالسف، هذه القناة مر عليها شهر وهي تبث 
من الكويت، وانتم »تس����وون نفس����كم ما تدرون« ال يعرفون ان هناك 
ضمائر حية من ابناء الكويت مبختلف انتماءاتهم سيقفون وسنخرج 
مبسيرة سلمية نعبر عن غضبنا ونعبر عن املنا ونعبر عن رفضنا عن 
ش����يء اسمه حكومة ناصر احملمد، وزاد: ان ناصر احملمد رجل متمسك 
بالكرسي، لذلك نقول ان اقالة وزيري االعالم والداخلية مطلب اساسي، 
واذا ما مت هذا االمر فنحن باذن اهلل باسم االمة والشعب الكويتي سنقيل 
وزيري االعالم والداخلية، وبعد ذلك سنقيلك ونخليك »تقعد بقصرك 

تاكل الشكوالته السويسرية«.
واوضح البراك: اننا نحترم الطيب الطاهر النظيف احملب للوطن من 

ابناء االسرة وغير ذلك »قسما باهلل ما يسوى عندنا قشرة بصلة«.

معاهدة على البيان

بدوره، حتدث النائب خالد العدوة فقال: انا اول من يعاهدكم على هذا 
البيان من محافظة االحمدي نعلنها أننا نؤيد هذا البيان جملة وتفصيال، 
واقولها باختصار ش����ديد مرحبا بالنيابة العام����ة اذا ارادوا احضارها، 
واضاف: الش����عب هو الذي يصنع احلكومة وليست احلكومة هي التي 
تصنع الش����عب، ونريد ان نخرج من هذا املكان ونقوم مبسيرة سلمية 
لنعبر فيها عن رفضنا لالعتداء على نس����يج املجتمع الكويتي برجاله 
وبقبائله وبعوائله وبس����نته وشيعته وبش����عب وقف في وجه رأس 
الطواغيت صدام حسني عندما دخل فلم يجد كويتيا واحدا يقف معه.

وتابع: عندن����ا خطوط عريضة وحمراء ال مت����س ابدا، اخلط االول 

هو دس����تور 1962، ولن نقبل اطالقا باملساس به او افراغه من محتواه، 
واخلط الثاني العوائل والقبائل، لن نسمح الحد مثل اجلويهل واذنابه 
وبعض املنتسبني لعلية القوم من االذناب الذين ال قيمة لهم »واهلل لو 
طلنا رؤوس����هم جلعلناهم حتت اقدامنا«، لكنهم ما طّلعوا اال اجلويهل 

ألنهم اذناب ابناء اذناب.
وزاد: قلن����ا لوزير الداخلي����ة ولرئيس الوزراء حت����ت قبة البرملان 
ومس����جلة في مضابط مجلس االمة ان يجلب مبذكرة دولية هذا املجرم 
ويقدم للعدالة ويزج في غياه����ب معتقل امن الدولة كما اعتقلوا خالد 
الطاح����وس وضيف اهلل وأبورمية ولن يهدأ لن����ا بال حتى يجلب هذا 

احلقير الى ارض الكويت.
ثم حتدث النائب الصيفي مبارك الصيفي بعد ان تعهد بااللتزام مبا 
جاء في بيان جلنة االنقاذ الوطني، فأوضح ان هذا اجلاهل ليس ببيت 
القصيد، بل ان بيت القصيد من الذي وراءه ؟ان وراءه قوى الفساد التي 
حاولت ان تغتال منذ س����نوات بعض رموز العمل الوطني في الكويت 
النائبني الس����ابقني حمد اجلوعان وعبداهلل النيباري، واآلن يريدون ان 
يغتالوا الكويت، ونقول لهم ونحن نرى هذه احلشود التي اجتمعت من 

انحاء الكويت »معصي على شواربهم«، كلنا يد واحدة باذن اهلل.
واكد الصيفي ان ما يحصل حاليا من محاولة ضرب الوحدة الوطنية 
اخطر من غزو صدام، علما ان املقبور صدام لم يستطع تفريق الكويتيني 
وه����ؤالء يريدون تفرقتنا ويريدون ان يغتالوا الدس����تور وان ينقلبوا 
عليه حتى يغيبوا رقابة االمة ونقول لهم »معصي حل غير دس����توري 

معصي«.
بدوره، خاطب النائب د.محمد احلويلة اجلماهير بقوله: انتم سور 
الكويت، ومن يحميها ودرعها الواقية، وبجمعنا ستكون رسالة واضحة 
لهذا اجلاهل الفاس����د وم����ن يقف وراءه ويدعمه ونقول »تخس����ى انت 
ومن وراءك«، نحن احلصن احلصني للكويت وللكويت للجميع بدوها 

وحضرها سنتها وشيعتها.
واضاف: سنبقى محافظني على الدستور وعلى املكتسبات الدستورية، 
مؤكدا اننا سنصوت حتت قبة عبداهلل السالم على اقالة وزيري االعالم 

والداخلية بسبب تقاعسهما وتخاذلهما عن اداء واجباتهما.
وقال النائب د.وليد الطبطبائي: كنت ذاهبا للعمرة اجلمعة املاضي، 
ولم احضر، وأقف مع اخي النائب مسلم البراك ضد البذاءات التي خرجت 
من قناة »الس����ور«، والكويت كلها تعرف من هو مسلم البراك وعائلته 

الكرمية، ويظل ظاهرة برملانية نادرة في مجلس االمة.
واضاف: اتوقع ان ما حصل ملسلم البراك سيحصل غدا لفيصل املسلم 
وبعده جلمعان احلربش وبعده على هايف وغيرهم حتى يقضوا على 
الشرفاء ويبثوا السموم من خالل هذه القناة، ويؤسفنا ايضا ان يكون 
حوارنا خارج قبة عبداهلل السالم، ولالسف هذه القبة مختطفة اليوم من 
حكومة حتالفت مع اكثرية برملانية، لكني ابشر احلكومة باملثل القائل 

»ال تفرحني بالعرس ترى طالقچ باچر«.
وزاد: البعض يريد ان يقصر املشكلة في محمد اجلويهل، واملشكلة 

ليست فيه ألنه معتاد على احملاكم واملشاكل، وهناك من وراء اجلويهل، 
وهناك منهج لبث هؤالء للتفريق وهذا املنهج لالس����ف تقوده احلكومة 
ويعتمد على الترويج للتافهني، لبعض الفضائيات، ورفع القضايا على 

املخلصني من الكتاب والنواب.
من جانبه، قال النائب د.ضيف اهلل بورمية: اقسم باهلل العظيم انني 
سأتقيد مبا جاء في البيان، واقسم باهلل العظيم اننا سنذهب الى ابعد 
من ذلك، فالش����عب الكويتي على رؤوسنا شيعة وسنة، حضرا وبدوا، 
فنحن ممثلوهم وال نرضى ان تداس كرامة اي مواطن، لذلك ما جاء في 
البيان ليس بكاف اذا لم تقل احلكومة الوزيرين »شنو تصرفنا كنواب«، 
االخوان يقولون ان هناك عش����رين نائبا اقسموا على اقالة الوزيرين، 
وانا اقول نريد خمسة على العشرين حتى نستطيع نحن نواب مجلس 
االمة استجواب الوزيرين ونقيلهما حتى ال تنتظر احلكومة ان تقيلهما 
وكرامة املواطن عندنا اهم من كل ش����يء، اهم حتى من املال العام، لذلك 

سننتقم لكرامات املواطنني.
وقال النائب د.جمعان احلربش: يا رجال الكويت، يا سور الكويت، منذ 
ستة اشهر تهان كرامتنا، واليوم يجب ان يدفع الثمن من اهان كرامتنا، 
من س����لطوه لينبح على االحرار، يجب ان نحاس����ب من وراءه، واقسم 

باهلل ان لم يحاسب الوزيران فسيحاسب رئيس الوزراء.
واضاف د.احلربش: ليس بحثا عن مجد او دفاعا عن قبيلة او انتقاما 
لشخص، لكن هذه الكرامة والتي عبر االجيال عزت على االذالل فعندما 
يأتون الذاللها فسيدفعون الثمن »واهلل ليدفعون الثمن غاليا دفاعا عن 
الكويت احلرة«، كويت احلضر والبدو، والسنة والشيعة، كويت الكرامة 
التي انتهكوا كرامتها وكشفوا سترها واهانوها، واهلل ليدفعون الثمن 
وستثبت ذلك االيام، ال نبحث عن ثناء لكننا نبر بقسم عندما يأتي وقت 

فعله »ال نخرج الى احلمامات« وال نقبض الشيكات.
اما النائب فالح الصواغ فش����دد عل����ى انه يجب ان نقف صفا واحدا 
ض����د من يحاول ضرب الوحدة الوطنية ومتزيق النس����يج االجتماعي 
البناء الكويت، وتس����اءل الصواغ: كيف لهذا السفيه ان يضرب الوحدة 
الوطنية ويغادر بردا وس����الما؟ وطالب الصواغ رئيس الوزراء باقالة 

وزيري االعالم والداخلية.

إعالم فاسد

من جانبه، قال النائب د.فيصل املسلم: اقسم باهلل العظيم على انكم 
تردون الروح، وهذا اجلمع الذي يبيض الوجه وليس جمع االرذال الذين 
يهاجمون االش����راف نصعد على رؤوس����هم، هذا االعالم الفاسد بارذاله 

وفجره وعدم نبله وعدم فضله.
ومتنى د.املسلم ان يضاف الى التعهد بأال يطلع احد من النواب في 
قناة »س����كوب«، قناة »الفجر« واالطالل اخلربة التي اساءت الى سمعة 
الدولة والش����عب، وتابع: يا رئيس الوزراء، كالمنا قلناه وسطرناه في 
استجواب تلو االس����تجواب تعبيرا عن ارادة االمة وتفعيال للنصوص 
وانتصرت ارادة االمة عندما صعدت املنصة، وكنت تتهرب من هذا االمر 

وجتير كل مؤسسات الدولة الجل حماية الفرد، فاملؤسسات تزال ويبقى 
الفرد، تبقى كرامة شيخ وتتعطل التنمية، ويقال مجلس االمة عطلها.

وزاد: مجل����س الوزراء غائب عن البلد، مجلس وزراء بكبره »حطبة 
دامة« عندما يقول وزير الداخلية بقلة حياء قالوا لي يوم اجلمعة طلع 

بالتلفزيون وتكلم »يا حليلك ما عطوك احلليب وياه«.
واضاف د.املسلم: عندما فضح سلوكك النائب خالد العدوة وقال لك 
في 6 اكتوبر املاضي اس����تقبلته في مكتبك ويرد وزير الداخلية »قسما 

باهلل لو اني رئيس الوزراء القومه من كرسيه واقوله اطلع بره«.
وبدوره، حتدث النائب خالد الطاحوس قائال: لالسف من اساء الى ابناء 
الكويت والى االسرة احلاكمة لم تكن االجراءات على قدر احلدث، بل كان 
احلدث اكبر، كان احلدث اكبر من كل االجراءات التي اتخذتها احلكومة 
املتقاعسة والتي ال تستحق ان نعطيها الثقة، وانا طرحت الثقة برئيسها 
في جلسة استجوابه. ووجه الطاحوس رسالة الى االعالم الفاسد الذي 
ترعاه اطراف متنفذة، وقال: هو مشروع كبير لضرب الوحدة الوطنية، 
والهدف منه بكل بساطة هو االنقالب ع لى وثيقة عبداهلل السالم، لذلك 
يجب علين����ا ان نفوت عليهم الفرصة وفق االطر الدس����تورية، ووجه 
الطاحوس رس����الة اخرى الى اهل الكويت وقال: هذا الس����اقط الالقط 
ال ميثل اال نفس����ه وال ميثل اال االقزام »ربعه«، واهل الكويت اختلطت 
دماؤهم في 8/2 ولم يستطع املقبور صدام حسني ان يفرق اهل الكويت 
ولن يستطيع هذا الساقط ان يفرق املجتمع الكويتي، وقال الطاحوس: 
جتمعكم اليوم اكبر رسالة له وللي وراءه ونقول ملن هو وراءه »معصي 

عليكم وعلى شواربكم ان تشقوا نسيجنا االجتماعي«.
وق����ال النائب مب����ارك الوعالن: كنا نتمنى ان نتح����دث عن التنمية 
واملشاكل التي نعاني منها، لكن بكل اسف يخرج لنا نكرة، وكرامة لكم 
ال نريد ان نعطيه حجما او ننطق اس����مه، وصدق الرس����ول ژ عندما 
وصف أمثاله ب� »الرويبضة«، واال فمن يتطاول على مكونة رئيس����ية 

من املجتمع الكويتي القبائل والعشائر؟
واضاف: دورنا كنواب لالمة ان نبحث عمن هو في الظل وبدأت هذه 

السياسة من سنتني حملاولة ضرب وتفريق الشعب الكويتي.
من جانبه، قال النائب د.حسن جوهر:  اتعهد مبا جاء في البيان امام 
هذا احلشد الذي يجسد ملحمة وطنية، وأتينا من مختلف مناطق الكويت 
لنرد برسالة واضحة عملية على هذه البقعة من ارض الكويت، ونقول 
اننا كلنا كويتيون واخ����وان ومصيرنا هذا التراب ولن نقبل به بديال، 
واض����اف د.جوهر: انا فوق التزامي بالتعهد، خاصة فيما يتعلق بوزير 
الداخلية، لدينا ملف في مجلس االمة والكل يهتم به اليوم ويحمل هاجس 
هذا املل����ف املتورم واخلطر وهو ملف البدون، ونطالب من خالل جلنة 
الداخلية والدفاع وجلنة البدون ان يزودونا بكشوفات وارقام وحقائق 
حول هذا املوضوع ودائما التبرير بعدم تزويدنا بأنه موضوع سيادي 
وهذه املعلومات س����رية وهي متوافرة فقط لدى االجهزة السيادية في 
الدولة، وتساءل د.جوهر: شلون تطلع هذه املعلومات على قنوات خاصة 
وحملم����د اجلويهل، ووينك يا وزير الداخلي����ة من تفعيل دور التحقيق 
في وزارتك، وكيف تسربت وانتشرت واعلنت وال احد يدري كيف يتم 

التالعب مبثل كشوفات هذه االسماء؟
وق����ال د.جوهر: نفخر ككويتيني بأن لدينا التعددية والفكر املتنور، 
وبالتالي لكل شريحة من شرائحنا خصوصياتها ولكل شريحة فكرها 
ومنط عباداتها، لنتسامح في هذه اجلزئية، ليعذر بعضنا بعضا عندما 
يختار طريقة سلوكه وعبادته وممارساته واطروحاته حتى جنتمع على 

كلمة الكويت ونقف ضد انصار ومروجي الفتنة في هذا البلد.

دولة الدستور

من جانبه، قال النائب عبدالرحمن العنجري: اتعهد بأن تتم مالحقة 
قن����وات الفتنة التي مزقت وصنفت الش����عب الكويتي، وهذا ال يجوز، 
الكويت دولة صغيرة وكلنا مليون نسمة، وهذه دولة الدستور والقانون 
والعدالة االجتماعية مبدأ س����يادة القانون اللي يقول هذا اخضر وهذا 
احم����ر واللي يقول هذا قصير وهذا طويل، نقول له »ال دير بالك تلعب 
على التناقضات«، ترى التناقضات ت����اكل االخضر واليابس، واضاف 
العنجري: سبق ان قلنا الوحدة الوطنية ليست شعارا بل مبدأ سيادة 
القان����ون وتكافؤ الفرص والعدالة االجتماعي����ة واالقتصادية، هذه هي 

الوحدة الوطنية.
بدوره، حتدث النائب علي الدقباسي فقال: ما حصل بالوحدة الوطنية 
نتيجة للسياسات احلكومية وليست حلقة او حلقتني امنا هي منذ سنوات، 
واقول ان من يزرع الريح يحصد العاصفة، ولن نقبل بأقل من اقالة وزيري 
الداخلية واالعالم، واضاف: نريد حكومة قوية حتمي مواطنيها وليست 
حكومة تترك مواطنيها عرضة للشتم واللعن والقذف، واكد الدقباسي 
ان مسؤولية احملافظة على الوحدة الوطنية ما هي مسؤولية فريق دون 

آخر امنا مسؤولية علينا جميعا مواطنني ونوابا وحكومة وصحافة.
من جانبه، اكد النائب غامن امليع انه سيصوت مرة اخرى على طرح 
الثقة بوزير الداخلية الذي يجب اقالته هو ووزير االعالم، مش����يرا الى 

ان هذا التجمع رد واضح على كل من يطعن بالوحدة الوطنية.
من ناحيته، قال النائب سعدون حماد: ما نراه من االوضاع حاليا ان 
اجلويهل شخص مدعوم السباب معينة وفي انتخابات 2008 صدر حكم 
احملكمة الدس����تورية بأن هذا الشخص غير سوي وال ميكن ان يخوض 
انتخابات، وبالتالي مت منعه، لكن عندما تدخل بعض املتنفذين استطاع 
اجلويهل خوض انتخابات 2009 رغم ان احلكم واحد، وتساءل: شلون 

متنعه في انتخابات 2008 وتسمح له باملشاركة في انتخابات 2009؟
واضاف: احلكومة تعه����دت بأن هناك مذكرة اعتقال بحق اجلويهل، 
لكن نقول لوزير الداخلية قبل ان تصدر مذكرة االعتقال ملاذا لم تعتقله؟ 
ملاذا تس����مح له باله����رب وبعد ذلك تصدر مذكرة اعتق����ال؟ وزاد: لذلك 
نحن من هذا التجمع نطالب باستقالة وزيري الداخلية واالعالم، والكل 
يعرف مدى العالقة بني اجلويهل ووزير الداخلية وشلون تكون يا وزير 
الداخلية امني على امن البلد وعدم ضرب الوحدة الوطنية وانت تستقبل 

اجلويهل حتى في لبنان.

نواب حاليون وسابقون وكّتاب وسياسيون شاركوا في مهرجان »إنقاذ وطن« بديوان الطاحوس في العقيلة


