
مجلس األمةاالربعاء  13  اكتوبر  2010   10

دوريات وزارة الداخلية اثناء تواجدها أمام ديوانية خالد الشليمي مساء أمس األول

محمد اخلليفة وخالد الشليمي خالل الندوة

د.حسني قويعان متوسطا املتحدثني في ندوة ديوان اخلواري

خالل ندوة نظمت في ديوان خالد الشليمي بمنطقة الجهراء بعنوان »الحرية.. للندوات« ضمن سلسلة ندوات 11/11

الخليفة: الشعب الكويتي وأبناء الجهراء أحرار ال يقبلون بقمع الحريات
الشليمي: زمن الحجر على الحريات وتطويق المناطق بالدوريات انتهى

فليح العازمي
ناشد النائب السابق د.حسني 
قويعان النواب ضرورة مساءلة 
احلكومة ملعرفة متخذ قرار منع 
الندوات والتضييق على حريات 

الشعب الكويتي.
ج���اء ذل���ك خ���ال ندوة 
التي  للن���دوات«  »احلري���ة.. 
أقامتها قوى 11/11 في ديوانية 
د.فوزي اخل���واري في بيان 
بحضور احملامي وسمي الوسمي 
واملرشح السابق للدائرة حمد 
الرشيد واحملامي خالد الوسمي 
وم.عبدالرزاق الكندري في ظل 
وجود أمني كثيف على مداخل 

ومخارج املنطقة.
وأضاف قويعان ان محاسبة 
متخذ مثل هذا القرار ضرورية 
ج���دا حتى ال يتح���ول العمل 
السياس���ي الى عمل سري في 

ظل القمع احلاصل.
الرشيد فقد أشار  أما حمد 
الثمانينيات الفتا  الى احداث 
الى انها شبيهة بهذه االحداث 
بف���ارق التواري���خ بينهم���ا، 
الهدف م���ن هذه  ب���أن  وأفاد 
املضايقات هو تقليص جهود 
السلطة التشريعية في الرقابة 
والتش���ريعة واعطاء سلطة 
اكثر للسلطة التنفيذية ليصل 
االمر الى تنقيح الدستور بعد 
زحف وتداخل بني الس���لطات 

وتفري���ق محتوى الدس���تور 
املادة  من م���واده )خصوصا 
السادس���ة منه( نظام احلكم 
دميوقراطي والسيادة فيه لامة 
ومن املفترض أال يكون هناك 
الدستور  قانون يخالف مواد 
وفي قانون االجتماعات اعتبر 
ان الرأي العام العمود الفقري 
للحكومة ومن املفترض ايضا 
على احلكومة ان تس���مع رأي 
الشعب من خال الندوات التي 
تق���ام ال ان متنعها، وتخوف 
الرشيد من ان يصبح االمر مع 
مرور الوقت مسلما به وعرف 
يخالف القانون في غياب الثقافة 

القانونية في املجتمع.
احملامي خالد اجلويسري قال 
ان االعمال السياسية احلكومية 
االخيرة تستهدف بث الرعب بني 
املواطنني وصوال الى خضوعه 
للدولة وهذا املنع والقمع غير 
قانوني بعد ان ألغته احملكمة 
الدس���تورية، ولكن الداخلية 
حتايل على القانون بربطها بني 
التجمعات واالجتماعات واالولى 
حتت���اج الى اذن مس���بق من 
احملافظ أما الثانية فا حتتاج 
فهو حق مطلق للمواطن بحكم 
القانون والدستور متسائا عما 
تقوم به وزارة الداخلية وماذا 

تهدف للوصول اليه.
وأوضح اجلويس���ري ان 

في بداية االمر تعذرت وزارة 
الداخلية بندوات الطائفية وشق 
الصف وبالتالي منعت أي ندوة 
تقام عن طريق التحايل وتسكير 
مخارج ومداخل املنطقة، متحديا 
احلكومة من منع الندوات ألنها 

حق من حقوق أي مواطن.
بدوره، قال احملامي وسمي 
الوس���مي ان تفسير املادة 44 
عندم���ا وضعها املش���رع أفاد 
اخلبير الدستوري بأن االصل 
العام ه���و احلرية، اال ان كان 
في أم���ر مناف لألم���ن العام، 
وهن���ا ال يوجد م���ا هو مناف 
لألمن الع���ام واعلم ان وزارة 
الداخلية تعلم هذا القانون جيدا 
من خال مستشاريها والهدف 
منه التضييق على االجتماعات 
التجمعات  الى منع  للوصول 
والوصول الى منع أي نشاط 
يقوم في س���احة االرادة ألن 
الوزارة تعتقد انها جتمع وليس 
اجتماعا في ديوانية وامنا جتمع 
عام في مكان عام، أي جتمهر 
وهي رسالة منهم واضحة انهم 
لن يسمحوا بأي جتمع يكون 
الديوانيات وان  خارج حدود 
الشعب ليس من حقه ان يعبر 
عن رأيه، اال من خال مجلس 
االمة فقط، واستغرب الوسمي 
ان كل ما يحصل من اجل شخص 
مجرد مطلوب للعدالة ليمنعوا 

الندوات والتضييق  بس���ببه 
على احلريات ونسف ما فعله 
الرواد واملش���رعون واضعو 
الدس���تور وإهدار تعبهم على 

مر السنني.
وقال م.عبدالرزاق الكندري 
صاحب ندوة مشرف التي مت 
الغاؤها بسبب الهلع الذي أصاب 
أبناء املنطقة من التواجد االمني 
الكثي���ف واضطر الى حتويل 
الندوة ال���ى منطقة بيان بناء 
على كام���ه ان احلكومة وان 
كانت جدي���رة بالثقة ملا كان 
هناك ندوات تتكلم عن تردي 
الوزارات بشكل  االوضاع في 
عام وتذمر املواطنني من ادارتها، 
وهذا ما جعلنا نعقد الندوات 
حتى يص���ل صوتنا وتذمرنا 

من احلكومة.
أما صاحب الندوة د.فوزي 
اخلواري فقال ان ما يحصل من 
وزارة الداخلية هو منع اقامة 
الندوة بطريقة غير مباشرة عن 
طريق تسكير الطرق املؤدية الى 
موقعها وليس عملية تنظيم 
انها  كما يدعون، وكنا نعتقد 
انتهت مع انتهاء دواوين االثنني، 
مش���يرا الى ان املجتمع واحد 
متجانس ونعلم ما في صدورنا 
من خير اال ان وزارة الداخلية 
أننا ش���عب ال يستحق  ترى 

احلرية.

حمد العنزي
السياس���ي  الناش���ط  عب���ر 
خالد الش���ليمي ع���ن امتعاضه 
من احمل���اوالت الت���ي تقوم بها 
احلكومة لقمع احلريات والندوات 
موجها رسالة معبرة بان الشعب 
الكويتي ال يرضى باملهانة وان 
ه���ذه االجتماعات هي رس���الة 
للحكومة ولوزارة الداخلية وهي 
انه ل���ن يكون هناك في يوم من 
األيام شخص كويتي حر يخنع 
ملؤسسات الفساد، مستغربا من 
االنتقادات التي وجهها له البعض 
جتاه ما قاله ضد بعض الوزراء من 
أبناء األسرة، قائا: ان هؤالء بشر 
وليسوا مائكة ومن يخطئ يواجه 
باالستجواب والذي ال يحترمنا 

ال نحترمه كائنا من كان.
جاء ذلك خ���ال الندوة التي 
نظمها خالد الشليمي في ديوانه 
مبنطقة اجله���راء حتت عنوان 
»احلرية.. للندوات« والتي جاءت 
تزامنا مع العدي���د من الندوات 
املقامة في نفس الوقت وحتت ذات 
الشعار، والتي دعت لها قوى 11/11 
في ظل ما رأوا انه تضييق على 
العامة من خال احلد  احلريات 
من عقد الن���دوات واالجتماعات 
واللق���اءات املفتوح���ة املكفولة 
الشليمي ان  دستوريا. واضاف 
املذكرة التفسيرية لم تسمح ألبناء 
األسرة باملشاركة في االنتخابات 
البرملاني���ة حت���ى ال يتعرضوا 
اليوم  للتجريح واالنتقاد ولكن 
البع���ض يطعنون في  أن  نرى 
النواب الشرفاء وبعض الوزراء 
ويشككون في وطنيتهم ومع ذلك 
لم ينتفض لهم أحد، موضحا أن 
الشيخ الذي ال يريد االنتقاد عليه 
أن »يقعد في بيته ويكرم ربعه« 
وعندها لن يتعرض ألي انتقاد، 
متابعا: ال تضعوا قدسية لألسرة 
وانهم معصومون والعياذ باهلل 

ألن اجلمي���ع مع���رض للنقد إال 
صاحب السمو.

وأكد الشليمي ان زمن احلجر 
على احلريات وتطويق املنطقة 
بالدوريات واملدرعات هو زمن ولى 
وانتهى خاصة بعد املوقف الشجاع 
للمحكمة الدستورية عندما أبطلت 
15 مادة من القانون املسخ الذي 

أرادوا به قمع احلريات. 
وانتقل الشليمي الى ما وصفه 
بالنواب اخلانعني الذين سكتوا عن 
التعرض ألم املؤمنني عائشة رضي 
اهلل عنها، ولكنهم عندما يتعرض 
أحد معازيبهم لانتقاد يطلقون 
ألس���نتهم ضد م���ن يعارضهم، 
مؤكدا انهم لن يسمحوا ألي أحد 
بأن يلف بذيله ويعرض الوحدة 
الوطنية للخطر، قائا »لن نسمح 
ألحد بأن يعرض الكويت للخطر، 
وس���نقف بشدة ونواجه كل من 

يقوم بذلك.
وفيما يتعلق بقضية اإلفراج 
عن اإليرانيني استنكر الشليمي 
قول وزي���ر الداخلية »ما ادري« 

حرية ال قيمة وال كرامة له.
وانتقد اخلليفة ممارس���ات 
ال���زج  الداخلي���ة عب���ر  وزارة 
باملدرعات والدوريات في محيط 
املنطقة املقام بها الندوة وهذا األمر 
ال يخيفن���ا، قائا لهم »أوعوا أن 
ترعبونا«، مستغربا من احلكومة 
التي تريد أن حتافظ على الدستور 
وجتدها في اجلانب اآلخر تعمل 
على تفريغه م���ن محتواه عبر 
خلق التفرقة بني أطياف الشعب 
الكويتي وايجاد قنوات اعامية 

تدفع بهذا االجتاه.
وتابع: يج���ب على الداخلية 
االلتفات لألمن وهو صلب عملها 
ولك���ن جتدها تراق���ب الندوات 
ومتنعه���ا وه���ي حري���ة كفلها 
الدس���تور الكويتي منذ عشرات 

السنني.
ووجه اخلليفة رسائل للشعب 
الكويتي الذي طالبه بعدم السكوت 
وه���ذا االم���ر س���ينعكس علينا 
مستقبا، قائا علينا الوقوف في 
وجه من يريد وأد الكلمة احلرة 
ويجب ان يعلم اجلميع أن الشعب 
لن يسكت على تلك االفعال فهذه 
هي حقوقه ومكتسباته الدستورية 
التي حت���اول احلكومة يوميا ان 
تسلبنا جزءا منها وهذا األمر لن 
يضعفنا بل سيزيدنا قوة ومتاسكا، 
والرسالة الثانية وجهها الى من 
يحاول التفريق فيما بيننا اقول 
له »علي���ك أن توحد كلمتنا بدل 
تفرقتنا« فهذه االساليب تتبعها 
الدول االستعمارية، الفتا الى ان 
االعداء يتربصون بنا، والرسالة 
الثالثة أوجهها للنواب االحرار أن 
يحافظوا على الدستور وااللتفات 
ملصلحة البلد واملواطنني، متداركا 
أما النواب املتخاذلون املتمصلحون 
من أجل بضعة دراهم فالش���عب 
الكويتي لن يرحمهم ولن ينساهم 

ولن يشرفنا أن نذكرهم.

ذلك في وجود األحرار.
من جانبه قال النائب السابق 
محم���د اخلليف���ة ان الدفاع عن 
الدس���تور واج���ب وطني جبل 
علي���ه اآلباء واألجداد، مش���يرا 
الى أن الش���عب تعود على قول 
الكلمة احل���رة والدميوقراطية، 
منتقدا منع الندوة السابقة التي 
نظمها الشليمي وممارسات وزارة 
التي وصفه���ا بغير  الداخلي���ة 
القانونية ملنع األحرار من قول 

كلمتهم احلرة.
وأضاف أن جتمع اليوم يرمز 
إلى جتس���يد قول الكلمة احلرة 
الت���ي يجب أن تص���ل للجميع 
دون خ���وف وهذا ه���و املنطلق 
الكويتي األصيل فنحن ال نهاب 
السجون وتكميم االفواه، فمنذ 
50 س���نة ونحن منارس العمل 
احل���ر والدميوقراطي، مؤكدا ان 
احلكومة يجب أن تعي ان الشعب 
الكويتي وخاصة ابناء اجلهراء هو 
شعب حر ونزيه ال يقبل مثل هذه 
املمارسات، معتبرا ان الشعب با 

أن سياسة االقصاء والتغريب ال 
توحد ش���عبا وال دولة وأن كل 
التاريخ  ش���خص أنبطح لعنه 
ومصيرهم مهما كبروا أن يرميهم 
الشعب في »الزبالة« يريدون أن 
يستعبدوا الشعب الكويتي وهذا 
»معصي على شواربكم« أن يكون 

ال جتعلونا نواج���ه أبناءنا من 
الش���غب، مؤكدا  قوات مكافحة 
»ليس لدينا اس���تعداد للتراجع 

إلى الوراء«.
وشدد على ضرورة أن يكون 
رئي���س احلكومة من الش���عب 
ليتحمل االس���تجوابات والنقد، 

موجها س���ؤاال إلى سمو رئيس 
الوزراء قائا: من هم اخليرة من 
النواب الذين قل���ت إنك تعتمد 

عليهم؟
الى بعض  الشليمي  وتطرق 
الذين ميسحون اجلوخ  الكتاب 
ويضللون األسرة والنظام، معتبرا 

وبعد كل هذا يريدوننا أن ال نتكلم 
عنه »واهلل عي���ب« مائة خطئه 
وسقطة وال زال جالسا في مكانة 
ويريد من الناس أن تصفق له.

واردف الشليمي حديثه قائا: 
ان���ه لدينا االس���تعداد ملواجهة 
كائن م���ن كان ونقول للحكومة 

أثناء ندوة أقيمت بديوان الخواري في بيان

قويعان: على النواب محاسبة متخذ قرار منع الندوات

)هاني الشمري(جانب من احلضور في ندوة الشليمي

)متين غوزال(


