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هايف: على رئيس الحكومة إعادة النظر في توزير الخالد
سامح عبدالحفيظ

طالب املش����اركون ف����ي ندوة 
»احلريات« س����مو رئيس مجلس 
الش����يخ ناص����ر احملمد  الوزراء 
بضرورة إع����ادة النظر في وزير 
داخليته الشيخ جابر اخلالد وإعادة 
النظر ف����ي قرار من����ع الندوات، 
مش����يرين ال����ى ان نه����ج الوزير 
مرف����وض من كل فئات الش����عب 
الكويت����ي باس����تخدامه املدرعات 
والق����وات اخلاصة والس����يارات 
الغريبة واجلديدة في ترويع اآلمنني 

وتكميم األفواه.
جاء ذلك في احدى الندوات التي 
نظمتها قوى 11/11 والتي اقيمت في 
الطويح بالعمرية، واشار  ديوان 
املشاركون فيها الى ان ما يحدث 
اآلن هو انتهاك صارخ للدس����تور 
والقانون اللذين كفال حرية التعبير 

للشعب الكويتي.
وأكد النائ����ب محمد هايف أن 
السياسي واملشهد األمني  املشهد 
الذي تشهده البالد مضحك ومحزن 
في الوقت نفس����ه مبينا ان وزارة 
الداخلي����ة »احلت غي����ر مرماها 
السهام«، كما يقول الشاعر احمد 

شوقي:
إذا كان الرم����اة رم����اة س����وء            
أحلوا غير مرماها السهام، مضيفا 
انه م����ا كان ينبغي ان تظهر هذه 
القوات واملدرعات والقوات اخلاصة 
امام الشعب  الغريبة  والسيارات 
الكويتي اال ان التخبط وعدم املباالة 
وعدم النظرة الثاقبة هي التي حركت 

اختيار ملا هو أخطر من الندوات 
في ظل حكومة � وفق قوله � أقدمت 
على نسف الدستور في 76 و86.

وقال قويعان آن األوان لتعديل 
وتنقيح الدس����تور رافضا رفضا 
قاطعا ارهاب الناس فكريا، وتساءل: 
هل هذا القرار مت اتخاذه من قبل 
مجلس الوزراء الذي يشارك فيه 
املستشار راشد احلماد الذي كان 

على رأس احملكمة الدستورية؟
من ناحيته رفض النائب السابق 
د.محمد الهطالني النهج الذي تقوم 
به وزارة الداخلية من ترويع لآلمنني 
ومنع الندوات ومنع حرية التعبير 
الذي جبل عليها الشعب الكويتي، 
متمنيا أال يتكر مش����هد املدرعات 
الذي بدأ مينع  واآلليات والقوات 
ندوة حول مسألة عقائدية ينبغي 
ان يدافع عنها كل طوائف الشعب 
حتى الشيعة والدفاع عن أم املؤمنني 

عائشة رضي اهلل عنها.
ورفض الهطالني سلوك وزير 
الداخلية ف����ي انتهاج نهج خاطئ 
لتكميم األفواه من خالل استخدام 
قانون اسقطته احملكمة الدستورية، 
داعي����ا اجلميع الى الوقوف وقفة 
واح����دة وعدم التن����ازل عن حق 

الشعب الذي كفله الدستور.
ودع����ا النواب ال����ى ان يكون 
لهم موقف واض����ح من املدرعات 
والس����يارات اجلدي����دة واملجهزة 
بأحدث األجهزة األمنية وخروجها 
من املخازن واستخدامها في ترويع 

اآلمنني.

األمة فهناك الكثير من القضايا تكفي 
الناس، ارهبوا  لذلك، فال ترهبوا 

اعضاء مجلس األمة«.
القانون����ي  الباح����ث  وب����دأ 
والدس����توري لبيد عبدان حديثه 
قائال: »اال الدس����تور« مضيفا ان 
وثيقة الدس����تور الكويتي أجمل 
وثيق����ة ف����ي الكوي����ت واحلرية 
الش����خصية مكفولة في هذا البلد 
الذي جبل على حرية التعبير وجبل 
على احلوار بني احلاكم واحملكوم 

وهو حق كفله الدستور.
بدوره استغرب النائب السابق 
د.حسني قويعان طريقة اتخاذ مثل 
القرارات احلساسة من منع  هذه 
اقامة الندوات، معتبرا ذلك ارهابا 
فكري����ا جلس النب����ض أو بالونة 

يكون »لسان حال من عرفوا انهم 
راحلون عن هذه املناصب العمل 
باملثل الذي يق����ول إذا كنت رايح 

عقب الفضايح«.
وتس����اءل: »هل هناك حال من 
الثورة واالنقالب على النظام حتى 
تقوم مثل هذه القوات واملدرعات 
القمعي����ة مثل بعض  باألعم����ال 
البلدان القمعي����ة التي تكثر فيها 
الثورات واألزمات كأفريقيا وبعض 
البلدان العربية القمعية التي تكمم 

األفواه؟«.
وق����ال: »متى مر ف����ي تاريخ 
الكويت مثل هذه احلالة، مرت فقط 
في تاري����خ الوزير احلالي عندما 
بدأ القص����ة بالقوات اخلاصة في 
االنتخابات التشاورية في بعض 

ندوة وغدا من املمكن ان تكون 24 
ندوة وبعد غد من املمكن ان تكون 
50 ندوة، فماذا س����يفعل الوزير، 
هل سيس����تنجد بوزارة الدفاع او 
احلرس الوطني للهجوم على هذه 
الندوات؟! وأوضح ان هذه الندوات 
افاضل  اناس  س����لمية يحضرها 
يستمعون الى اآلراء ووجهات النظر 
ولم نسمع انها طالبت بقلب نظام 
احلكم او بقيام ثورة او باخلروج 

الى الشارع.
واك����د ان وزارة الداخلي����ة لم 
تقدر االمور ولم حتترم مش����اعر 
الشعب الكويتي في قضية حساسة 
وعقائدية اهتز لها الشارع االسالمي 
بأسره خاصة ان اخلاسر اخلبيث 
ينتمي الى الكويت بجنسيته ومن 

املناطق وكأنها أصبحت عادة لديه 
ولدى وكيله«. وأكد هايف أنه آن 
للحكومة أن جتلس جلسة خاصة 
في مجلس الوزراء وأن تعيد النظر 
في هذا األسلوب اخلاطئ واملستفز 
للشارع، مشيرا الى انه لن ينتج عن 
ذلك اال مزيد من التأزمي واالضطراب 
في الشارع الكويتي، داعيا رئيس 
احلكومة الى وقف هذه االجراءات 
القمعية وغير القانونية واخلارقة 

للقانون والدستور.
م����ن جهته تس����اءل اإلعالمي 
صالح العالج ع����ن حقيقة املادة 
44 من الدستور: هل هي حقيقية 
أم وهمية؟ وهي التي تنص على 
احلريات واالجتماعات مستدركا: 
»إذا كانت احلكومة تريد حل مجلس 

الطبيعي ان يتحرك اهل الكويت 
الستنكار ذلك.

وقال هايف »بدال من أن تنتهي 
القضية مبحاس����بة مجرم، قلبت 
الداخلي����ة األمور وحتول  وزارة 
الش����ارع والتفت إلى جهة أخرى 
ببركة ق����رارات وزي����ر الداخلية 
وتخبطه الالمسؤول، حّول القضية 
وأشعل الشارع، فاليوم 11 ندوة وال 

ندري ماذا سيحدث مستقبال«.
وطال����ب هايف س����مو رئيس 
مجلس ال����وزراء الش����يخ ناصر 
احملمد بأن »يعيد النظر في وزير 
داخليته، ويكفي إدانة الوزير في 
جلنة الداخلية والدفاع البرملانية 
وتخبطه الذي ال ميكن أن نحصره 
في ندوة«، مبديا خش����يته من أن 

هذه اآلليات واستخدمتها إلرهاب 
الشعب الكويتي من خالل الندوات 

وكأن البلد في حالة طوارئ.
واضاف هاي����ف انه في حرب 
التحرير لم تس����تخدم مثل هذه 
القوات واالجهزة التنصتية، مؤكدا 
ان تخب����ط وزارة الداخلية ورط 
احلكومة اذ بدأت باخلطأ في إيقاف 
ندوتني ثم انتص����ف بها الطريق 
ال تس����تطيع ان تتقدم أو تتأخر 
فهي ال متلك اجلرأة على االعتذار 
والتراجع أو ان تعود هذه الوزارة 
الى رشدها وان تعرف ان ما اقدمت 

عليه خطأ فادح.
وتساءل هايف: هل ميلك وزير 
الداخلية ووكيله ان يعتذر؟! ومن 
جانب آخر فهناك اليوم )امس( 11 

أكد خالل ندوة عقدت بديوان الطويح في العمرية أن ندوات 11/11 سلمية وال تطالب بتجاوز القانون

)محمد ماهر( محمد هايف متحدثا في الندوة محمد هايف متوسطا احلضور اثناء حديث احد املشاركني في الندوة

الشيخ محمد كرم وضيف اهلل العتيبي وأسامة املناور خالل الندوة

فايز النشوان متحدثا في الندوة

ناصر الشليمي مع املتحدثني في الندوة بديوانه

رجال االمن اثناء تواجدهم على مدخل الشارع املؤدي الى ديوانية الشليمي

الشليمي: الدفاع عن الحريات العامة من صلب أهداف تجمع 11/11

اصدر وكيل املرجعيات الشيعية في الكويت 
سماحة العالمة الس���يد محمد باقر املهري 
بيانا ح���ول ضرورة حفظ النظام، جاء فيه 
نصا: يجب على جميع املواطنني مراعاة أمن 
واستقرار البالد وال يجوز االخالل بالنظام 
العام من خالل اقام���ة الندوات الطائفية او 
الندوات التي تقام الجل عرض العضالت او 

ابتزاز احلكومة وغيرها. 
واض���اف ان البعض يري���دون ان تبقى 
الس���احة الكويتية دائما مش���تعلة بالفنت 

الطائفية او ازمات اخرى الغراض سياسية 
انتخابية او الجندات معينة، فبعد ان هدأت 
الطائفي���ة وتعاملت  الفتنة  االوضاع م���ن 
احلكومة وعقالء الشيعة بحكمة وعقالنية 
اختلقوا ازمة الندوات الجل حشد اجلماهير 
ضد بعض رموز أس���رة آل الصباح الكرام 
وحتدي احلكومة ووزير الداخلية احملترم، 

وألجل خلق حالة الفوضى. 
ان على الشعب الكويتي احلذر وأخذ احليطة 
من هؤالء واالبتع���اد عنهم وعن حتدياتهم 

للحكومة وعن اطروحاتهم الالمعقولة التي 
تضر بأمن البالد، فعلى اجلميع احملافظة على 
أمن واس���تقرار البالد وعدم اقامة مثل هذه 
الندوات التي تضر قطعا وجزما باستقرار 
الكويت، فان أمن البالد مس���ؤولية اجلميع 
وال يجوز التهاون والتساهل والتسامح في 
هذا األمر اخلطير الذي يعتبر شريان احلياة 
الكرمية السعيدة، فان البلد الذي ال أمن له 
ال يستطيع شعبه ان يعيش عيشة راضية 

مرضية ملؤها احلب والسعادة.

محمد هالل الخالدي
كان التواجد االمني في ندوة 
األندلس التي عقدت في ديوانية 
ناصر الش���ليمي ضمن سلسلة 
ن���دوات جتم���ع 11/11 كثيفا وله 
إذ  تأثير واضح على احلضور، 
لم يتجاوز عدد من حضر الندوة 
5 أشخاص بسبب اغالق الشوارع 
املؤدية ال���ى الديوانية. وحتدث 
الشليمي قائال اننا في قوى 11/11 
نؤكد أن قضية الدفاع عن احلريات 
العامة التي كفلها الدستور تأتي 
في صلب أهدافها، وأن هذه الندوة 
هي انتصار للمادة 44 من الدستور 
التي تكفل حرية التجمعات وإقامة 
الندوات دون احلاجة ألخذ تصريح 
مسبق من الس���لطات. وأضاف 
ان م���ا يحدث في الكويت غريب 
علينا فنحن شعب يعرف معنى 
احلرية وال ميكن أن نفرط بها، 
وانتقد التواج���د األمني املكثف 
معتبرا ذلك محاولة واضحة من 
الداخلي���ة ملنع اجلمهور  وزارة 
من حضور الندوات وممارس���ة 
حقهم في التجمع والتعبير عن 
آرائهم بحرية، وقال ان رجال األمن 
أكثر  الديوانية  أمام  املتواجدين 
عشرات املرات من احلضور فمم 
اخلوف؟! هل يعقل أن تصل األمور 
في الكوي���ت إلى هذا احلد؟! كنا 
نتوقع أن تكون وزارة الداخلية 
هي اجلهة األكث���ر حرصا على 
تطبيق القانون وحماية الدستور، 
أم���ا أن متارس الضغط وترهب 
الناس وتخوفهم من ممارس���ة 
التجمع  الدس���توري في  حقهم 
والتعبير عن الرأي فهذا مرفوض 
متاما. وانتقد الشليمي تصريحات 
الداخلية التي تصدر بني احلني 

ومنعهم من ممارس���ة حقهم في 
التعبير عن آرائهم. وختم بالقول 
ان البعض يق���ول ان هناك من 
يتجاوز احلدود في بعض الندوات 
ونحن نقول ان ذلك لو صح فإنه ال 
يبرر منع الندوات وحرمان الناس 
من حقهم في التجمع والتعبير 
عن الرأي، فكما أن هناك بعض 
خطباء املساجد يخطئون أحيانا 
وال يعني هذا ضرورة منع خطب 
اجلمعة ومنع الناس من الصالة، 
ويكفي فقط محاسبة الشخص 
املخطئ، كذلك ف���ي الندوات إذا 
وجد من يتجاوز حدود القانون 
فنحن في دولة مؤسسات وميكن 

محاسبته وفقا للقانون.
أما الناشط السياسي يوسف 
الهدبان فقال اننا بحمد اهلل نعيش 
في بلد يحكمه الدستور واملؤسسات 
ولسنا في غابة، والدستور يحدد 
احلقوق واحلريات والواجبات 
وعلى اجلمي���ع أن يحترم ذلك، 
أما محاولة وزارة الداخلية منع 
إقامة الن���دوات وحرمان الناس 
من حقهم في التجمع والتعبير 
الرأي فه���ذا مرفوض وأمر  عن 
خطير يضر في النهاية مبصالح 
الكويت، فقد تتطور األمور لتصل 
إل���ى حد التص���ادم والعنف مع 
رج���ال األمن وهو م���ا ال يريده 
أحد بالتأكي���د، الندوات الفكرية 
ال تش���كل خطرا على الدولة بل 
انتق���اد موضوع���ي يفيد  فيها 
املسؤولني ويبني مواضع اخللل في 
مؤسسات الدولة، وجتاوز وزارة 
الداخلية حلقوق الناس فيه تعد 
على الدستور الذي يشكل أساس 
ش���رعية احلكومة التي متارس 

هذا القمع.

تهدف إلى التضييق على الشعب 
الواضح أن  الكويتي، ولكن من 
املس���ألة أكبر من ذل���ك. وأكمل 
املليفي: ان هذه الندوات ال تشكل 
خطرا على أحد، فليس فيها سوى 
البناء الذي يفيد  األفكار والنقد 
السلطة الفتا الى ان اخلطر يكمن 
في اجلواسيس وشبكات التخريب 
التي تري���د زعزعة أمن الكويت 
وإثارة الفنت الطائفية فيها، وعلى 
رجال األمن أن يكثفوا جهودهم 
جتاه تلك املخاطر وسيجدوننا أول 
من يقف معهم، فكلنا اخوة وكلنا 
نريد مصلحة بلدنا. وأوضح أن 
ألغت ثلثي  الدستورية  احملكمة 
قانون تنظيم التجمعات والندوات 
وال يعقل أن قياديي الداخلية ال 
يعرفون ذل���ك، ومن الغريب أن 
الداخلي���ة هذا الضغط  متارس 
على املواطنني وحتاول تخويفهم 

لم نعرف التفرقة بني املواطنني 
وكنا نعيش في أس���رة واحدة، 
والكويتيون كلهم يقولون »أبونا 
جابر وأبونا سعد وأبونا صباح« 
ألن ما بني األسرة احلاكمة والشعب 
أكبر بكثير من مجرد عالقة حاكم 
مبحكوم، بل عالقة وثيقة تقوم 
على روابط اجتماعية متينة، وال 
توجد في الكويت منذ نشأتها حتى 
اليوم معارضة للحكم وليس هناك 
ما تخشاه األس���رة احلاكمة من 
قبل الشعب، فكلنا أسرة واحدة، 
الذي بتنا  التغي���ر  وأضاف: ان 
نشهده اليوم في محاوالت منع 
الندوات والتجمعات يثير الشكوك 
ويدل على وجود أياد خفية تريد 
النيل من وحدة املجتمع وتسعى 
لزعزعة األمن في الكويت، فنحن 
ال ميك���ن أن نتص���ور أن وزارة 
الداخلية تريد قمع احلريات أو 

واآلخر من دون اسم وحتت عنوان 
»مصدر أمني« مؤكدا انه ال يوجد 
مسؤول في وزارة الداخلية يجرؤ 
على التصريح باسمه مبنع إقامة 
الندوات دون إذن، ألنهم يعرفون 
متاما أن ذل���ك مخالف للقانون. 
وأكم���ل: ان البعض وصف هذه 
الندوات بأنها استفزازية وفيها 
حتد لوزارة الداخلية ولكننا نؤكد 
أن رجال الداخلية جزء من الشعب 
فهم اخوتنا وأهلنا والكويت بلد 
صغير والشعب كله مترابط وال 
يوجد ما يدع���و لتحدي وزارة 
الداخلية، وإمنا نحن فقط نؤكد 
على حقوقنا الدستورية وال نقبل 

بأن متس من أي جهة.
من جانبه قال احملامي والكاتب 
الصحافي أحمد املليفي: اننا في 
الكوي���ت جبلنا على التس���امح 
واحملب���ة والتآلف فيم���ا بيننا، 

دوريات األمن حالت دون توافد المواطنين إلى مقر ندوته

المهري: يجب على المواطنين مراعاة أمن واستقرار البالد
نشطاء سياسيون: الحكومة
تمارس اإلرهاب و»البلطجة« 

محمد راتب
في ظل أجواء سياس���ية مشحونة، اقيمت 
ندوة جماهيرية في ديوانية الناشط السياسي 
محمد الهاجري، ضمن سلسلة ندوات قوى 11/11 
حتت عنوان »احلرية للندوات«، حيث حاضر 
فيها كل من الش���يخ محمد كرم ومعاذ الدويلة 
واحلميدي السبيعي وضيف اهلل العتيبي وفايز 

النشوان وأسامة املناور. 
وفي كلمته التي ألقاها، أكد احملامي احلميدي 
السبيعي: أن ما تشهده الكويت من هذه االحداث 
مدب���رة ومرتب له���ا بالكامل، وق���ال: ان على 
املس���ؤولني أن يعرفوا أن ه���ذا األمر كارثة لم 
يستطع فعله الغزو العراقي، متسائال: ملصلحة 
من يتم ارسال الدبابات في الشوارع وملصلحة 
م���ن مينع املواطنون من الن���دوات رغم أنه ال 
يوج���د قانون مينع التجمعات؟ وقال: لس���نا 
البلطجية، واننا مواطن���ون منظمون نعرف 
حقوقنا الدستورية وملتزمون بالقوانني وهذه 

الندوة من اجل حماية هذه احلقوق.
بدوره قال النشاط السياسي محمد الهاجري: 
ان مواقف الش���عب الكويتي مشرفة ولن يستطيع 
وزير الداخلية أو البط���انة الف����اس���دة منع 
الش���عب الكويتي من كلمة احلق ومن حريته، 
وأضاف بالقول: اننا في احلق ال نخشى لومة 
الئم، فسبق لنا املناظرة مع من صنعته احلكومة 
واملتنفذين لزراعة الفتن���ة خالل هذا اجلاهل 
اخلبيث الذي يبث السم عبر القنوات الفضائية، 
الفتا الى أن هذا »االمعة« ينتقد قوى 11/11 على 
قناة سكوب ويقول »طراثيث« قائال: اننا سنقيم 
دعوة ضد وزير الداخلي���ة الرهابه املواطنني 
من خالل قواته، واذا كان وزير الداخلية ميلك 
الشجاعة فليرس���ل هذه الك����تل الى ش���قق 
الدع���ارة التي ميلكه���ا قي���ادي���ون في وزارة 
الداخلية وقال: انن���ا ال نعادي وزير الداخلية 
لشخصه لكننا نعادي أداءه الضعيف ونقول 
لرئيس مجلس الوزراء ان احلرية لن تستطيع 

ان متنعها.
أما الناشط السياس���ي فايز النشوان فقال 
ان احلرية ليس���ت فق���ط ان تضع صوتك في 
صن���دوق، بل هي ما كفله لنا الدس���تور وفق 
مواده التي نعتبرها سورا جلميع الكويتيني، 
مشيرا الى أن الشعب الكويت لم ير املدرعات 
واألسلحة الثقيلة اال في الغزو العراقي الغاشم 
وف���ي أحداث الصباحية عندم���ا نزلت القوات 
اخلاصة داخل األحياء السكنية بذريعة تطبيق 

قانون الفرعيات.
 من جهته قال الشيخ محمد كرم: ان االنسان 
العاقل الذي ميلك حج���ة وبرهانا يبارك هذه 
التجمعات وليستمع  الندوات ويس���مح لهذه 
ل���كل اخلطابات، واذا كان هناك صاحب منطق 

وحجة فليأت ويبرر أفعاله ويخمد األفواه التي 
تكلمت، وليس أن يقوم باخماد هذه االفواه عن 
طريق اآلليات والرصاص، الفتا الى ان الشعب 
الكويتي عندما يعقد سلس���لة الندوات فهو ال 
يقبل املساس بحريته وال يقبل املساس مبواد 

الدستور.
بدوره قال ضيف اهلل نهار العتيبي: ان قوى 
11/11 متثل 24 جمعية نفع عام، مشيرا الى أننا 
نريد ان نوصل رس���الة بان الشعب الكويتي 
متزن وقادر عل���ى التعبير عن رأيه من خالل 
ممارس���ته احلرية والدميوقراطية، ولن نقبل 
بغيرها سبيال، رافضا سلب احلرية من خالل 
منع الن���دوات، وقال: ان احلكومة متارس اآلن 
»بلطجة« سياسية وما نلمسه اليوم من خالل 
السماح بهذه الندوة هو دليل على تراجع احلكومة 
عن قرارها وادراكها انها على خطأ ونحن على 
صواب، فاحلكومة أضعف مما يكون فهي تعطي 
القرار وتتراجع عنه داعيا احلكومة الى ان تكون 

قوية من خالل مصداقيتها.
 من جهته قال احملامي معاذ مبارك الدويلة: 
ان هذه االحداث تعطينا مؤشرا واضحا بان هناك 
من هم على رأس احلكومة ومازالت الدكتوتارية 
تعش���عش في عقولهم ولم يتكيفوا حتى هذه 

اللحظة مع الدميوقراطية والدستور.
 أما احملامي أس�����امة املن���اور فقال: اننا اذا 
تساءلنا ما هي أسوأ حكومات مرت على تاريخ 
الكويت، حلصلت حك��ومة ناصر احملمد على 
املراكز االول والث���اني والثالث بال منازع، مؤكدا 
أنه ال يوج���د قانون يحظر ه���ذه التجمعات، 
بل ان مواد الدس���تور احت���وت على مزيد من 

احلريات.

في ندوة تحت عنوان »الحرية للندوات«

السيد محمد باقر املهري 

)متين غوزال(احدى دوريات االمن


