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الخرافي: المطالبات بضم الحرم اإلبراهيمي ومسجد بالل تمثل تطورًا خطيرًا 
للمخطط اإلسرائيلي لإلطباق على المقدسات اإلسالمية

ترأس وفدنا البرلماني المشارك في أعمال المؤتمر الـ 16 لالتحاد البرلماني العربي

)ناصر عبدالسيد(الرئيس جاسم اخلرافي يلقي كلمته الرئيس جاسم اخلرافي مترئسا وفدنا البرملاني ويبدو غامن امليع وصالح عاشور وعالم الكندري

المي�ع: المخطط اإلس�رائيلي في فلس�طين يس�تهدف دور العب�ادة في القدسالعمي�ر: نطال�ب الفلس�طينيين بأن يتج�اوزوا المرحلة الس�ابقة ونب�ذ خالفاتهم

موفدا مجلس األمة عايض البرازي وهناء السيد
قال رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي ان العالقات العربيةـ  العربية 
التي يتداول االحتاد البرملاني العربي شــــؤونها وأوضاعها هي القاعدة 
الرئيسية للموقف العربي في الدفاع عن قضايانا القومية، واحلفاظ على 
مصاحلنا املشتركة، وينبغي ان يكون تعزيز هذه العالقات وتوطيدها 
هدفــــا قوميا نســــعى جميعا لتحقيقه، وهو ما يشــــكل حتديا مهما لنا 
جميعا، فالعالقات العربية ـ العربية، لألســــف الشديد، وبسبب تراجع 
التضامن العربي، والوهن الذي حلق بالنظام اإلقليمي العربي، وغياب 
الرؤية العربية املشتركة بشأن القضايا الراهنة، فقدت متاسكها املطلوب، 

وتراجع دورها في تعزيز املوقف العربي في املجتمع الدولي.

صراعات إقليمية

وأضاف اخلرافي في كلمته التي ألقاها امس في افتتاح االجتماع الـ 
16 لالحتــــاد البرملاني العربي املنعقد في العاصمة املصرية القاهرة اننا 
ملسنا نتائج ذلك بشــــكل واضح في منطقتنا العربية التي أصبحت ال 
تكاد تخرج من أزمة حتى تعاود الدخول في أخرى، ما يجعلها عرضة 
للتدخالت اخلارجية ومســــرحا للصراعات اإلقليمية والدولية في ظل 
غياب موقف عربي موحد ومنسجم، وال شك ان ذلك ينعكس سلبا على 
القضايا العربية، ويؤدي الى مزيد من الوهن في نظامنا العربي اإلقليمي، 
ويفقده دوره ومكانته في النظــــام العاملي، ورأى ان املصلحة العربية 
العليا تقتضي منا جميعا العمل على متتني العالقات العربيةـ  العربية، 
والتوصــــل الى صيغ فعالة ملعاجلة اخلالفــــات، وتعزيز العمل العربي 
املشترك، الفتا الى انه يتطلع الى ان يكون هذا احملفل البرملاني العربي 
إطارا فعاال لتحقيق ذلك من خالل حوار بناء يرسي أسس وقواعد جديدة، 
وينطلق من املصارحة في بحث األوضاع العربية، واجلرأة في معاجلة 
أســــباب الفرقة واخلالف، وااللتزام واإليثار للوصول الى صيغ حتقق 
املصلحة العربية العليا. مشيرا الى ان القمة االقتصادية العربية التي 
عقدت في الكويت مطلع العام املاضي ساهمت في دعم جهود املصاحلة 
العربية مببادرة من صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد، وبدعم 
ومساندة من أشــــقائه القادة العرب، كما ساهمت القمة في دعم جهود 
التنمية العربية ووضع مشاريع وبرامج لتحقيق أهدافها، وأتطلع الى أن 
يسهم العمل البرملاني العربي، باعتباره رافدا مكمال، في توفير املقومات 
الالزمــــة لتحقيق أهداف تلك القمة، كمــــا أتطلع ان يعمل اجتماعنا هذا 
على ان تكون القمة العربية املرتقبة في ليبيا الشــــقيقة لبنة إضافية 
في مســــيرة املصاحلة والتضامن العربي وتفعيل التعاون االقتصادي 

العربي، ومعاجلة القضايا امللحة التي تواجه أمتنا العربية.

فرقة وتشتت

وقال اخلرافي ان الصراع العربي اإلسرائيلي يبرز في مقدمة املخاطر 
التي تهدد امن واستقرار الشرق األوسط وبشكل خاص املنطقة العربية، 
ويبدو جليا ان إنهاء هذا الصراع على أساس املشروعية الدولية وقرارات 
مجلس األمن واتفاقات الســــالم يتراجع في سلم األولويات الدولية، ما 
يبقي املنطقة فــــي حالة من األزمات وعدم االســــتقرار، ويزيد عناصر 
التوتر، وميهد الطريق للتطرف والتشــــدد وشــــتى أشكال العنف، ان 
أســــباب هذا التراجع عديدة، ولعل أبرزها حالة االنقسام املؤسفة التي 
تشهدها الساحة الفلسطينية، وهي حالة لم يسبق لها مثيل في تاريخ 

النضال الفلسطيني.
ودعا اخلرافي القادة الفلسطينيني الى ان يكونوا مبستوى املسؤولية 
التي يعلقها الشعب الفلسطيني واألمة العربية عليهم لوضع حد حلالة 
الفرقة والتشتت، والوصول الى صيغة صلبة للمصاحلة الوطنية التي 
حتقق املصلحة العليا للشعب الفلسطيني، ومتكنه من استعادة حقوقه 
املشــــروعة، مشيدا باجلهود املخلصة للشقيقة مصر وللرئيس حسني 

مبارك في دعم جهود املصاحلة الوطنية الفلسطينية.
وأشار اخلرافي الى ان االنتهاكات اإلسرائيلية االخيرة بضم احلرم 
اإلبراهيمي ومســــجد بالل الى قائمة التراث اإلســــرائيلي، ميثل تطورا 
خطيرا في املخطط اإلســــرائيلي لإلطباق على املقدســــات اإلســــالمية، 
وخلطــــورة الوضع نطالب املؤمتر بأن يخــــرج بقرار واضح حول هذه 
القضيــــة بإضافة بند إضافي طارئ على جدول أعمال املؤمتر البرملاني 
الدولي القادم واملزمع عقده في بانكوك نهاية هذا الشهر ويكون موضوع 

البند كالتالي:
مساهمة البرملانات في التصدي للمخطط اإلسرائيلي لدور العبادة 
في القدس الشــــريف ووقف االعتداءات واالنتهاكات التي تتعرض لها 
مدينة القدس الشريف واملســــجد األقصى، معتبرا ذلك حتديا صارخا 

لقواعد القانون الدولي واتفاقية جنيڤ الرابعة.
وأوضح اخلرافي ان األحداث في شــــمال اليمن، والوضع في دارفور 
وما يتصل بــــه من قرارات دولية، وتطورات امللــــف النووي اإليراني، 
متثل عناصر توتر إضافية في إقليم يعاني من التوتر وعدم االستقرار، 
وينبغي ان تكون محل اهتمام عربــــي لضمان عدم حتولها الى مصدر 
خطر على أمن واستقرار دول الشرق األوسط، وذريعة لتدخالت دولية 

غير محسوبة النتائج.

الدفاع عن السعودية

وجدد اخلرافي إدانة الكويت أميرا وحكومة وشعبا بشدة االعتداءات التي 
تعرضت لها حدود اململكة العربية السعودية الشقيقة، وتؤكد حق اململكة 

في الدفاع عن أراضيها وأمن مواطنيها من املخاطر واالعتداءات.
وأشار اخلرافي الى األزمة االقتصادية العاملية التي مر بها االقتصاد 
العاملي، مشيرا الى ان العالم بأسره مازال يحصد نتائجها وآثارها ألن 
انعكاســــات كبيرة ومقلقة على اقتصادات الــــدول النامية، ومنها دون 
شــــك اقتصادات الدول العربية التي يسودها قلق في محله من مخاطر 
الركود االقتصادي، وتباطؤ معدالت النمو، وتراجع مؤشــــرات التنمية 
االقتصادية واالجتماعية. وهي مخاطر البد ان تؤخذ على محمل اجلد، 
وتعالج بأســــاليب ناجعة وفعالة، وفي إطــــار من التعاون االقتصادي 
العربي الفعال الذي يؤمن أكبر قدر من الطاقات واإلمكانات للحد من آثار 
تلك األزمة على االقتصــــاد العربي، وعبر اخلرافي عن متنياته للعراق 
الشقيق رئيســــا وحكومة وشعبا بالتوفيق والنجاح في تقدم املسيرة 

الدميوقراطية في االنتخابات البرملانية القادمة.
وكان االجتماع السادس عشر لالحتاد البرملاني العربي افتتح أمس 
بكلمــــات لألمني العام لالحتــــاد البرملاني العربي نورالدين بوشــــكوج 
وأمني عام منظمة جامعة الدول العربية عمرو موسى ورئيس املجلس 
الوطني الفلسطيني ســــليم الزعنون ورئيس مجلس الشعب املصري 
د.أحمد فتحي ســــرور ورئيس مجلس الشورى العماني رئيس االحتاد 
البرملاني العربي الشيخ احمد بن محمد العيسائي، ويشهد املؤمتر الذي 

ســــتتواصل أعماله ملدة أربعة أيام انتخابات مكتب املؤمتر واملكون من 
الرئيس ونائبه وأمني السر عالوة على مناقشة الوضع العربي الراهن 
ودور البرملانيني العرب في تنقية األجواء العربية واستعادة التضامن 

العربي وتعزيزه.
ورأى األمني العام جلامعة الدول العربية عمرو موسى ان االجتماع 
ينعقد في ظل حتديات عدة يواجه الوطن العربي خاللها حتديات عدة 
في غياب االصالح الشامل وتصاعد حدة التوتر والعنف السياسي في 
مواقع كثيرة في املناطق العربية مضيفا ان هذا األمر يتطلب منا وقفة 
نعيد فيها حساباتنا وتقديراتنا لنراعي من خاللها مصالح مجتمعاتنا 

وأمنها.
وقال موسى ان الوضع العربي الراهن يعاني من أزمة ثقة تصاعدت 
حتى بلغت الذروة ووصل األمر بالعالقات الغربية الى درجة اخلطورة 
مــــن االضطراب حتــــى أصبح يؤثر فيها توافه األمــــور، مضيفا ان هذا 
الوضع سمح بتدخل سياســــات دولية واقليمية معاكسة مع قضايانا 

الرئيسية واحملورية.
واضاف موسى ان العبث مبقدراتنا واالســــتهانة بقدراتنا العربية 
أصبح أمرا ســــهال ميســــورا في متناول من يريد التأثير على املصالح 
العربية وتخريب العالقات العربية – العربية ليحدث من خاللها شروخا 

عميقة في وحدة الصف العربي.
أما رئيس مجلس الشعب املصري د.فتحي سرور فقد أشار الى أهمية 
اللقاء الذي يعقد في ظروف بالغة الصعوبة والتي مير بها العالم العربي 
مشيرا الى اندالع بؤر التوتر والصراع مخلفة الكثير من املآسي واألهوال 
التي يكون ضحيتها في آخر األمر األبرياء مما يحتم على اجلميع الوقوف 

بوجه العربدة االسرائيلية ووقفها عند حدودها.
وقال سرور ان ما يزيد األمر صعوبة هو الوضع الفلسطيني الراهن 
الذي يعاني خالفا حادا بني الفلسطينيني أنفسهم األمر الذي يحمل تبعات 
أليمة على أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق داعيا الى ان يكون موقف 
العرب موحدا لدعمهم وانهاء االحتالل االســــرائيلي ألراضيهم وحماية 

املقدسات اإلسالمية.
وأضاف ســــرور ان اسرائيل تتعمد تدنيس املســــجد االقصى غير 
مبالية بقرارات مجلس األمن التي تعتبر ضم القدس الى اسرائيل عمال 

باطال والغيا.
وقال االمني العام لالحتاد البرملاني العربي نور الدين بوشكوج في 
كلمته ان االحتاد البرملاني العربي أصبح قناة للتضامن العربي واحدى 
أهم اجلهات التي تعزز ثقافة الدميوقراطية واحترام حقوق االنســــان 
وخطا خطوات واسعة نحو التضامن العربي والتنسيق فيما بني العرب 

جتاه العديد من القضايا في احملافل الدولية.

تجاوز الخالفات

من جانبه، دعا عضو الشــــعبة البرملانيــــة الكويتية النائب د.علي 
العمير العرب الى الوقوف بحزم جتاه املمارسات الصهيونية املستمرة 
جتاه املقدسات االسالمية وأبناء شعب فلسطني الذين يتعرضون ألبشع 
اجلرائم االنسانية حتت مسمع ومرأى من العالم دون أن يحرك احد ساكنا 
لردع املغتصبني، مشــــيرا الى ان احلل الوحيد لهذا االمر هو استخدام 

منطق القوة لكبح جماح الصهاينة الذين عاثوا فسادا.
وقال العمير: التطاول الصهيوني املســــتمر لم يقف عند حد معني، 

بل ان العالم يعرف بدايتهم من احتالل القدس ومحاولة احراق املسجد 
االقصى في أواخر الســــتينيات وحفر أنفاق حوله وحتته لبحثهم عما 
يزعمون انه هيكل سليمان، وها هم اليوم يواصلون تعديهم السافر على 
املقدسات االسالمية بضمهم احلرم االبراهيمي ومسجد سيدنا بالل الى ما 
يدعونه »التراث اليهودي« بينما يعرف العالم بأسره ان اليهود ال وطن 
لهم وال تراث لديهم وهم أبعد ما يكون عن صون املقدسات، اذ عرف عنهم 

التطاول على االنبياء والرسل وقتلهم وامتهانهم لألمم االخرى.
وشدد العمير على ان اهمية ان يعي العرب جميعا حجم املسؤولية 
وان يقفوا صفا واحدا لردع الصهاينة الذين عاثوا في االرض فسادا، وها 
هم اليوم ميارســــون دورهم في محاولة طمس ووأد التاريخ االسالمي 
ومقدســــاته، الفتا الى ان جميع القوانني واملواثيق الدولية ترفض هذا 
الشيء. وأعرب العمير عن أمله في ان يدرك االخوة في فلسطني مخططات 
الصهاينة وان يتجاوزوا املرحلة السابقة بكل آثارها، وان ينبذوا خالفاتهم 
ويوحدوا صفوفهم ويطووا صفحة املاضي ويبادروا الى التوحد والعمل 
يدا بيد من اجل استقالل وحترير أراضيهم احملتلة، وان يحافظوا على 
املقدسات االسالمية واولها القدس الشريف أولى القبلتني وثاني احلرمني 
الشريفني. وحض العمير الذي يشارك في االجتماع السادس عشر لالحتاد 
البرملاني العربي البرملانيني العرب على اصدار بيان حازم يستنكرون 
ويشجبون فيه املمارســــات الصهيونية جتاه املقدسات االسالمية في 

فلسطني احملتلة، وان يتبنوا هذه القضية في احملافل الدولية.
وعقد رؤساء مجالس الشورى والوطني واألمة بدول مجلس التعاون 
اخلليجي اجتماعا تنسيقيا اليوم وذلك للتباحث حول االجندة املشتركة 
التي ســــتتقدم بها املجموعة اخلليجية الجتمــــاع الدورة الـ 16 لالحتاد 

البرملاني العربي التي يستضيفها مجلس الشعب املصري غدا.
وتأتــــي الدعوة الى هــــذا االجتماع من رئيس مجلس االمة جاســــم 
اخلرافي بهدف التنسيق املســــبق جتاه بعض القضايا املطروحة على 
جدول أعمال االحتاد البرملاني العربي والتي ترى املجموعة اخلليجية 
وجوب مناقشتها وفق اآلليات والرؤى التي من شأنها حتقيق االهداف 

املرجوة منها.

مساهمة البرلمانات العربية

النائب غامن امليع عضو الشعبة البرملانية الذي شارك في االجتماع 
اخلامس للجنة التنفيذية قال انها اعتمدت الطلب الكويتي بشأن اضافة 
بند اضافي على جدول اعمال االجتماع حتت عنوان »مساهمة البرملانات 
العربية في التصدي للمخطط االسرائيلي الذي يستهدف دور العبادة 
في القدس وكذلك االعتداءات واالنتهاكات التي تتعرض لها مدينة القدس 
الشريف واملسجد االقصى، حيث ان تلك االعتداءات متثل حتديا صارخا 

وسافرا لقواعد القانون الدولي، وكذلك اتفاقية جنيڤ الرابعة«.
وأضاف امليع ان اللجنة التنفيذية وافقت على الشروط واملواصفات 
للجائزة البرملانية، كما مت االســــتماع الى تقريــــر االمني العام ورئيس 
االحتاد البرملاني العربي، الفتا الى ان تقرير زيارة مدينة غزة أخذ احليز 
االكبر من االجتماع ملا له من أهمية، السيما بعد الزيارة التي قام بها وفد 
برملاني عربي لهذا القطاع. وأوضح امليع ان الوفد القطري الشقيق أثنى 
على املقترح الكويتي اخلاص بالوضع في فلسطني واملقدسات االسالمية 
والذي مت اعتماده باإلجماع من الوفود املشاركة ألهميته وتعلقه بأحداث 

متس االخوة في فلسطني ومقدسات املسلمني.

البراك يطالب باستدعاء وزير الخارجية
لتوضيح مالبسات دفاعه عن ليبيا ضد سويسرا

العبداهلل: يتعين على القنوات الفضائية االحتفاظ 
بسجالت منتظمة عن حسابات القناة ومركزها المالي

قــــال وزيــــر اإلعــــالم ووزير 
النفط الشيخ احمد العبداهلل انه 
يتعني علــــى كل مرخص له ببث 
قناة مرئية او مسموعة االحتفاظ 
بســــجالت منتظمة عن حسابات 
القناة ومركزهــــا املالي وذلك من 

بداية مزاولة نشاط القناة.
جاء ذلك ردا على سؤال للنائب 
د.فيصل املســــلم تساءل فيه هل 
توجد سجالت منتظمة حلسابات كل 
قناة مرئية او مسموعة ومراكزها 
املالية منذ ترخيصها من قبل وزارة 

اإلعالم.
وقال العبداهلل في رده: نصت 
املادة السادسة من الالئحة التنفيذية 
لهذا القانون الصادر بقرار وزير 
االعالم رقم 6 لسنة 2008 على انه 
يجب على املرخص له االحتفاظ 
بســــجالت منتظمة عن حسابات 
القنــــاة ومركزها املالــــي وتزويد 
الوزارة بها حــــال طلبها ومتكني 
مراقب باحلسابات املعني من قبل 
الــــوزارة من االطالع عليها وعلى 
ما يطلبه من مســــتندات خاصة 
بها، مضيفــــا: واعماال لهذا النص 
فانه يتعني علــــى كل مرخص له 
ببث قنــــاة مرئية او مســــموعة 
االحتفاظ بســــجالت منتظمة عن 
حســــابات القناة ومركزها املالي 

وذلــــك من بداية مزاولة نشـــاط 
الوزارة  القناة كما يتعني تزويد 
بتلك احلسابات حال طلبها وذلك 
لتمكني مراقب احلســـابات املعني 
من قبل الوزارة من االطالع عليها 
واعداد تقريره بعد تدقيق وبيان 
املالي حلسابات املؤسسة  املركز 
او الشـــركة املرخص لها بالبث، 
مؤكدا انـــه لم يســـبق للوزارة 
مطالبة الشـــركات او املؤسسات 
املرخص لهـــا ببث قنوات مرئية 
او مسموعة وذلك انتظارا النتهاء 
اجراءات تعيني مراقبي احلسابات 
والتي بدأتها منذ فترة الشـــؤون 
االدارية واملالية بوزارة االعالم عن 
طريق طرح مناقصة بني املكاتب 
املتخصصـــة مبراقبـــة وتدقيق 
احلسابات للقيام باملهام احملددة 
طبقا الحكام قانوني »املطبوعات 
والنشر واالعالم املرئي واملسموع« 
وذلك وفقا لكراسة الشروط التي 

طرحت لهذا الغرض.
وقـــال: وقـــد تولـــت جلنة 
املناقصات املركزية طرح املناقصة 
وحتدد لها يوم 2009/10/20، ولعدم 
تقدم اكثر من عطاء واحد، قررت 
جلنة املناقصـــات املركزية الغاء 
املناقصة، وتقوم الشؤون االدارية 
واملالية بوزارة االعالم في الوقت 

املناقصة  احلالي باالعداد لطرح 
مرة اخرى.

وعليه ومن جماع ما تقدم فانه 
ال ميكن لوزارة االعالم اصدار قرار 
تعيني مراقب حســــابات لكل قناة 
مرئية أو مسموعة وكذلك املطالبة 
القناة  بســــجالت من حســــابات 
ومركزها املالي اال بعد االنتهاء من 
اجراءات املناقصة وما تسفر عنه من 
حتديد املكاتب املتخصصة مبراقبة 
وتدقيق احلسابات املتقدمة بافضل 
عطاء، مشيرا الى ان وزارة االعالم 
تعمل على تطبيق نصوص احكام 
قانون االعالم املرئي واملســــموع 
رقــــم 61 لســــنة 2007 والئحتــــه 

التنفيذية.
وردا على ســــؤال حول تعيني 
مراقب حسابات لكل قناة مرئية 
العبــــداهلل ان  اكد  او مســــموعة 
الــــوزارة ممثلة بقطــــاع االدارية 
واملالية بالتنســــيق مــــع ممثلي 
قطاع الصحافة واملطبوعات باتخاذ 
االجراءات القانونية العداد اخلطوات 
االجرائية لبنــــود مناقصة تنفيذ 
اعمال التدقيق احملاســــبي وبيان 
املركز املالي للشركات واملؤسسات 
اخلاضعة الحكام القانون 2007/61 
والقانون رقم 3 لسنة 2006 وعليه 
مت عقد اجتماع بني وكيل الوزارة مع 

ديوان احملاسبة برئاسة عبدالعزيز 
اليحيى الوكيل بديوان احملاسية، 
وبعدها مت عقد اجتماع مع ممثلي 
قطاع الصحافة واملطبوعات حيث 
املناقصة  استعرضت كل شروط 
وبنــــود االتفاق، كما قــــام قطاع 
االدارية واملالية بعقد اجتماع مع 
ممثلي الشركات لتوضيح اعمال 
التدقيق احملاســــبي وبيان املركز 
املالي للشــــركات واملؤسســــات 
والصحف حســــب ما هو موضح 
بقانون املرئي واملسموع، مضيفا: 
قامت الوزارة بعد ذلك مبخاطبة 
الرقابيــــة ممثلة بوزارة  اجلهات 
املالية وديوان احملاســــبة وجلنة 
املناقصات املركزية وذلك ملتابعة 
موضوع طــــرح املناقصة وعليه 
مت االجتماع بديوان احملاســــبة، 
مشيرا الى ان الوزارة قدمت شرحا 
كامال عــــن املالحظات التي وردت 
من مكاتب تدقيق احلسابات عن 
املناقصــــة املذكــــورة، وطلب من 
الوزارة في  الديوان املشاركة مع 
الرد على هذه املالحظات نظرا ملا 
يتمتع به الديوان من خبرة واسعة 
وعليه مت ارســــال كتــــاب لديوان 
احملاسبة الستكمال مناقشة بعض 
االستفسارات الواردة الى الوزارة 

من مكاتب تدقيق احلسابات.

دعا النائب مسلم البراك جلنة الشؤون اخلارجية 
البرملانية الى استدعاء وزير اخلارجية الشيخ د.محمد 
الصباح لتوضيح أسباب ومالبسات تصريحه الذي 
دافع فيه عن ليبيا ضد سويسرا. واعتبر البراك ان 
تصريح وزير اخلارجية أساء للشعب الكويتي قبل 
ان يساء فيه لآلخرين، مؤكدا ان هذا التصريح عاطفي 
وغير متزن. وعبر البراك عن أســــفه الشديد عندما 
يقول الشيخ د.محمد الصباح في تصريحه ان »موقف 
سويســــرا غريب ومرفوض وان ما حدث ليس ضد 
ليبيا وامنا ضد األمة العربية واإلســــالمية«. وعلق 
قائال: »اهلل أكبر.. واضح انه وزير حتكم تصريحاته 
عواطفه وحســــب تواجده تأتي تصريحاته.. فأوال 
سويسرا هي دولة القانون واملؤسسات«. واضاف: 
»وليعرف الشعب الكويتي ما حصل وهو ان اثنني من 

العاملني لدى ابن القذافي من العرب تعرضا الى الضرب واإلهانة وهدر 
الكرامة فتقدما بشــــكوى ضده في دولة القانون واملؤسسات سويسرا 

والتي يتساوى فيها حتت القانون رئيس الدولة وأصغر مواطن«.
وتابع: »وقد قامت السلطات السويسرية بالتحقيق مع ابن القذافي 
األمر الذي لم يعجب الرئيس الليبي فأعلن اجلهاد ضد سويسرا.. اهلل 
أكبر يعلن اجلهــــاد ألن دولة القانون حققت مع ابنه الذي أهدر كرامة 
عربيني«. وتســــاءل: »ملاذا لم يعلن القذافي اجلهاد عندما رأى املأساة 
التي تعرضت لها الكويت بفعل العدوان العراقي الهمجي والغاشم وهو 

الغزو الذي أول من مّجده هو القذافي«.
واضــــاف: »واملؤلم أيضا انه بعد إعدام املقبور صدام حســــني كان 
القذافــــي أول من أعلن احلداد عليه في حني ان الكويت دمرت وأحرقت 
البيئة والنفط والشهداء والقتلى واألسرى وضياع الدولة واملؤسسات 
وســــقوط الشرعية وما تعرض له الشعب من معاناة وذل التشرد في 
اخلارج ولم يحرك ذلك شيئا عند القذافي ليعلن اجلهاد ضد صدام«.

وذّكــــر البراك مبوقف القذافي عندما صّوت ضد حترير الكويت في 

اجلامعة العربية مســــتغربا بشــــدة ان يأتي وزير 
اخلارجية الشيخ محمد الصباح ليدافع عن القذافي  
أمام سويسرا التي كانت لها مواقف واضحة باعتبارها 
دولة صديقة. وخاطب البراك الشيخ د.محمد الصباح 
قائال: من هو القذافي ودولة القذافي يا وزير اخلارجية، 
أليسوا هم من احتلوا سفارتك عندما حتركت الكويت 
إلسقاط الطاغية من خالل القوات احلليفة في حرب 
حترير العراق، أليســــت مخابرات القذافي هي التي 
احتلت الســــفارة وحرقت وعاثت وسرقت األوراق 
ومزقتها وأنزلت العلم وداست عليه؟ أليست هذه 
ليبيا القذافي يا وزير اخلارجية التي تصرح وتقول 
ان املوقف غريب من سويســــرا. وأضاف: ال، األمر 
الغريب واملرفوض هو عملك وتصريحاتك البالغة 
الســــوء، ولألسف ان العالقات مع اآلخرين يحكمها 
اخلجل والعواطف. وتابع البراك: أنا ال أعرف ماذا يريد وزير اخلارجية 
من ليبيا حتى يطلق مثل هذا التصريح غير املتزن، وأنا اسأل ماذا لو 
تعرض احد العرب الى االعتداء من قبل ابن رئيس دولة داخل الكويت 
أليس من العدل في دولة املؤسسات ان يستدعى للتحقيق معه ولكن 
تصريح الوزير يؤكد انه لو حدث مثل هذا األمر فال ميكن ان يستدعى 
ابــــن اي رئيس دولة يعتدي على كرامــــة الناس. وقال البراك مخاطبا 
وزير اخلارجية ايضا: وزارة اخلارجية ليست ملكا خاصا لك فالشعب 
الكويتي هو من يتحمل تبعاتها، لكن ايضا من املعيب ان تتحكم عواطف 
وزير خارجية عليه ويطلق كلمات غير مقبولة وغير متزنة وال يقبلها 
ال القانون وال املنطق وال دولة املؤسسات. وأكد البراك ان القذافي أهان 
الكويت والشــــرعية الكويتية والشعب الكويتي منذ 1995 حتى 2003 
عندمــــا وقف مع الطاغية صدام ليأتــــي اآلن وزير اخلارجية الكويتي 
ويقول هذه الكلمات التي لم نســــمعها من أي وزير خارجية عربي اال 
من الوزير الذي اعتمدت سياسته على املجامالت مثلما كان تصريحه 

عن العراق ليعود ويصرح تصريحا مغايرا في مزرعة »عزايز«.

مسلم البراك


