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»التحالف«: ما حدث انتكاسة حقيقية 
في تاريخ الكويت المدني والسياسي

فهد اللميع: تنفيذ الرغبة األميرية
السامية ال يمّر عبر بوابة العنف

أصدر التحالف الوطني الدميوقراطي بيانا حول 
األحداث االخيرة جاء فيه: ان ما ش���هدته الساحة 
احمللية من عنف غير مبرر من قبل السلطات االمنية 
بإيعاز مباشر من وزير الداخلية الشيخ جابر اخلالد 
جتاه املواطنني العزل املش���اركني في ندوة النائب 
د.جمعان احلربش ميثل انتكاسة حقيقية في تاريخ 
الكويت املدني والسياسي، ورده في التعامل األمني 
مع املواطنني العزل الذين كفل لهم دس���تور 1962 
حق الرأي والتعبي���ر واالختالف، وهم مواطنون 
لم يقترفوا أي جرم أو ذنب س���وى أنهم حضروا 
ليعب���روا بطرق حضارية ع���ن رفضهم حملاوالت 
احلكومة املتكررة لتفريغ الدس���تور من محتواه 
وكانت آخرها طلب رفع احلصانة عن نائب مارس 
دوره الرقابي املكفول دس���توريا.ويؤكد التحالف 
الوطني الدميوقراطي رفضه القاطع للنهج احلكومي 
احلالي الداعي الستخدام القوة والضرب وااليذاء 
اجلس���دي جتاه املواطنني ونواب األمة، معتبرين 
ما حصل ميثل انتهاكا لكرامة الشعب وإلنسانيته 

كما انه ميثل امتهانا لكرامة األمة من خالل »ضرب« 
ممثلي الش���عب، كما جندد تأكيدنا على االستمرار 
في الدفاع عن كرامة الشعب ودستوره مستخدمني 
بذلك كل الوسائل الس���لمية التي كفلها الدستور 
دون أي انتق���اص أو تراجع.ويحم���ل »التحالف« 
احلكومة ممثلة في رئيس الوزراء س���مو الشيخ 
ناصر احملمد املسؤولية السياسية جتاه االعتداء 
على املواطنني والن���واب ومصادرة حرياتهم، كما 
يحمل وزير الداخلية الشيخ جابر اخلالد مسؤولية 
التصرفات غير املسؤولة وتوجيه األوامر بضرب 
املواطنني دون أدنى احترام للمقومات الدستورية 
وحقوق االنسان.وأمام هذا املشهد، واالنفالت اخلطير 
في أمن املواطنني وممثليه، يدعو »التحالف« القوى 
السياس���ية احلية وجمعيات النفع العام والقوى 
الطالبية الى التوحد انتصارا لكرامة املواطن وحفاظا 
على احترام املؤسسة التشريعية وهيبتها، كما يؤكد 
دعمه للخطوات النيابية التي أعلن عنها بتوجيه 

مساءلة نيابية لرئيس الوزراء.

أكد النائب السابق فهد اللميع 
رفضه الكامل الستعمال الداخلية 
أبناء الشعب  القوة والعنف ضد 
الكويتي، مشيرا الى ان هذا األمر لم 
تعتد عليه الكويت منذ القدم حتى 

يحصل ما يحصل هذه األيام.
وقال اللميع في تصريح صحافي 
له بهذا الخصوص: نحن نحترم 
إرادة صاحب السمو األمير ونمتثل 
ألوام����ره ولكن نعتق����د ان تنفيذ 
الرغبة األميرية ال يمر عبر بوابة 
المواطنين  العنف ضد  استخدام 
والتعدي بالضرب على نواب األمة 

من قبل قوات األمن.
 وأكد ان هذا األمر خطير وله 
أبع����اد عدة وال نرغ����ب ان نكون 
الخارجي ونحن  »فرجة« للعالم 
يحصل في بلدنا كل هذا.وأشار الى 
ان م����ا حصل من القوات الخاصة 
في ندوة النائب جمعان الحربش 

حادثة خطيرة وغير مسبوقة وال 
يمكن القبول بها وينبغي لنا جميعا 
ان نقف عندها ونسأل أنفسنا: إلى 
أين نحن ذاهبون؟، وهل بعد 40 
سنة من الحياة البرلمانية نصل 

الى هذا الحد؟

فهد اللميع

»إال الدستور« أّجلت ندوة الوعالن وتجتمع فور تقديم صحيفة استجواب رئيس الوزراء غدًا لبحث الموضوع

الحربش: تعليق الندوات حرصًا على سالمة المواطنين

النائ����ب د.جمعان  أعل����ن 
احلرب����ش أن ن����واب كتلة »إال 
الدستور« قرروا تعليق وإيقاف 
الندوات مؤقتا وذلك حرصا منهم 
على سالمة وحماية املواطنني 
من بط����ش وافتع����ال القوات 
االمنية للمواجهات معهم دون 
مبرر، خاصة بعد اعالن وزير 
الداخلية أن الوزارة ستتعامل 
الذي  القمعي  بذات االس����لوب 
انتهجته في ندوة الصليبخات 
االخيرة مش����يرا الى ان نواب 
كتلة »اال الدستور« سيعقدون 
اجتماعا موسعا بعد تقدمي طلب 
استجواب رئيس مجلس الوزراء 
رسميا غدا االحد وسيبحثون 
خالله قرار اس����تمرار الندوات 

من عدمه.
وأض����اف د.احلرب����ش في 
تصريح صحافي انه بناء على 
التعليق فق����د مت تأجيل  قرار 
الندوة التي كان مقررا اقامتها 
في ديوان النائب مبارك الوعالن 
في منطقة األندلس وذلك رغم 
رغبة واستعداد النائب الوعالن 
الستضافتها وتنظيمها، إال ان 
بحث وتوفير تدابير س����المة 
املواطن����ني حضور ندوات »إال 
الدستور« تأتي في املقام األول 
الكتلة  ن����واب  والذي يحرص 
على ضرورة توفيرها لهم قبل 

عقدها.
من جانبه، قال النائب حسني 
مزي����د إن االس����تجواب املقرر 

تقدميه غدا االحد حق دستوري 
نؤيده وندعم خطواته ونتطلع 
ان يكون نهجا لإلصالح موضحا 
في الوقت ذاته انه يشجب ما 
حصل من اعتداء على املواطنني 
والنواب من قبل قوات الداخلية 
والذي صاحب اح����داث ندوة 
احلربش.وذكر مزيد في تصريح 
صحاف����ي ان ما حصل من هذه 
االعتداءات ال ميكن ألي شخص 
في الكويت ان يصدقه خصوصا 
انه كان على مرأى ومسمع من 
جميع وس����ائل االعالم احمللية 

والعاملية.
وأضاف ان على احلكومة ان 
تكون ذات نفس ال يضيق ذرعا 
بأبنائها ولغة العنف والهراوات 
ال تصلح شيئا مستغربا نهج 
ف����ي قلبها  الداخلي����ة اجلديد 
حلقائق واقعة ندوة الصليبخات 

والتي شهدت نهجا غير مألوف 
يرفضه العقل واملنطق.

وأكد مزيد ان املواطن يتطلع 
الس����لطتني ويراقب  إلجن����از 
األداء ويحدوه األمل ان يضفي 
التعاون في العمل على حياته 
وأن ينعكس على ما يواجه من 
قصور في تقدمي اخلدمات املقدمة 
له متمنيا ان تنجلي هذه الغمة 
بالتكات����ف وان جتتمع الكلمة 
حول وح����دة الوطن حتت ظل 
اميرنا ووالدنا حضرة صاحب 

السمو حفظه اهلل.
من جهته، قال النائب مبارك 
التنسيق مع  انه بعد  الوعالن 
نواب كتلة »إال الدس����تور« مت 
اتخاذ قرار بإيقاف الندوة التي 
كان مقررا إقامتها بديوانه مساء 
غد آمال انعقادها ملنع تكريس 
الفوضى الت����ي فرضتها قوات 

»الداخلي����ة« واضاف الوعالن 
س����تكون اول ندوة تقام بعد 
قرار اس����تئناف الن����دوات في 

ديواننا.
صرح النائب د.ضيف اهلل 
أبورمي����ة ان وزارة الداخلي����ة 
التزيي����ف والتزوير  ومؤمتر 
الذي عقدته لم يدع مجاال للشك 
من انها تق����ود حملة خطيرة 
النتهاك الدستور والقانون وهذا 
انحراف ومنزلق خطير يهوي 

بالدميوقراطية الكويتية.
واضاف د.أبورمية ان وزارة 
الداخلية مبؤمترها الصحافي 
هذا تذكرنا مبؤمترات وبيانات 
الصحاف وزير النظام العراقي 
ابان  البائد، حيث كان يصرح 
ح����رب حتري����ر الع����راق بأن 
جيوش����هم حت����رق اجلي����ش 
االميركي واجليوش االميركية 

كانت تدك حصون بغداد، فلم 
يستطع احد في العالم التفوق 
على اكاذيب الصحاف اال وزارة 
الكويتية بأشاوسها  الداخلية 
الذين عقدوا مؤمترهم الصحافي 
ال����ذي حاول تضلي����ل االعالم 
الداخل����ي واخلارجي بأكاذيبه 
وتزويره للحقائق، واول هذا 
التزوير والك����ذب قولهم انهم 
اوصلوني الى سيارتي وانا اقول 
لهم كذب وافت����راء ما تقولون 
عن حمايتي بل حاولتم االعتداء 
علي رغم معرفتكم انني نائب 
مجلس امة، وقد تدخل املواطنون 
ومنهم احد ابنائي الذين حالوا 
بينهم وبيني وتلقوا الضربات 
على اجسادهم دفاعا عني وفي 
احلقيقة انهم كانوا يبحثون عن 
اعضاء مجلس االمة ويتوجهون 

لالعتداء عليهم بهراواتهم.

مزيد: االستجواب حق دستوري ندعمه ونؤيده واالعتداء على النواب والمواطنين ال يمكن ألي شخص أن يصدقه 

د.ضيف اهلل أبورميةمبارك الوعالن د.جمعان احلربش حسني مزيد

المضاحكة: قوانين الضرائب وزيادة 
العسكريين استبعدت من األولويات

كش���ف رئيس مركز اجتاهات 
للدراسات والبحوث خالد عبدالرحمن 
املضاحك���ة أن جلن���ة األولويات 
النيابية احلكومي���ة أدرجت على 
جدول اعمال املجلس في اجللس���ة 
املقبلة جدول اولويات الس���لطتني 
مشيرا الى انها تضمنت 45 أولوية 
ل���دور االنعقاد احلالي حدد لها 20 
جلس���ة عادي���ة وتكميلية بحيث 
يبدأ نظ���ر أول أولوية في اجلدول 
في 14 اجل���اري أي الثالثاء املقبل 
وهي خاصة بقوانني املرأة املتعلقة 
بحقوقها املدنية واالجتماعية وتنتهي 
بجلسة 3 مارس 2011 بنظر 5 قوانني 
األول خاص مبزاولة مهنة مراقبة 
احلسابات واالربعة األخرى بشأن 
هيئة مكافحة الفساد وكشف الذمة 
املالية وحماية املبلغ وانشاء الهيئة 
العامة للنزاهة وتعزيز الشفافية.

وق���ال املضاحك���ة ف���ي تقرير 
صحافي حول االولويات املتفق عليها 
بني السلطتني ان القائمة ضمت 27 
أولوية حكومية من بني 60 أولوية 
قدمتها احلكومة واستقرت عليها 
مبعنى أن هناك 33 أولوية حكومية 
لم يشملها اجلدول وباقي االولويات 
هي عبارة ع���ن اقتراحات بقوانني 
النواب، مبين���ا أن املفاجأة  قدمها 
املدوية ان ج���دول االولويات خال 
من قوانني مهمة وحيوية روجت لها 
احلكومة كثيرا في الفترة السابقة 
منها التعديالت على قانون املرئي 
واملسموع وقانون الضريبة على 
الدخل وزيادة العسكريني ومشروع 
قانون بش���أن الرسوم والتكاليف 
مقابل االنتفاع باملرافق واخلدمات 
العامة والتجنيد االلزامي والتعديالت 
على قانون أمالك الدولة بنظام ال� 
B.O.T وآلية متويل مشروعات خطة 
التنمية ومشروع قانون بشأن إنشاء 
هيئة مدينة احلرير، وقوانني أخرى.
وزاد املضاحك���ة ب���أن غياب هذه 
االولويات املهمة من جدول االولويات 
جاء السباب ساقتها جلنة االولويات 

برئاسة نائب رئيس مجلس األمة 
عبداهلل الرومي لكون احلكومة لم 
تعد أي مشاريع بقوانني بشأنها لذلك 
هي التزال ف���ي مرحلة االعداد في 

اللجان الوزارية املتخصصة.
املفاجآت  وتابع املضاحكة: من 
أيضا ان جلنة االولويات اعتمدت 
اجللسات األولى في دور االنعقاد 
املدرجة  احلالي لنظ���ر االولويات 
على جدول أعمال مجلس األمة من 
دور االنعقاد املاضي وأخرت بقمة 
االولويات لشهري فبراير ومارس 
املقبل���ني موضحا ان هذا األمر ادى 
إلى تأجيل نظر مشروعات اقتصادية 
العامة  املناقص���ات  حيوية اهمها 
املقرر نظرها في جلس���ة 9 فبراير 
وفق جدول االولوي���ات وفي ذات 
اجللسة س���ينظر قانون الشركات 
التجارية وفي جلسة 2 فبراير املقبل 
سينظر املجلس الوكاالت التجارية 
ومكافحة غسيل األموال وفي اليوم 
التالي ينظر املجلس حماية املنافسة 
وانشاء هيئة الرقابة على االغذية، 
ومن املالحظ ان هذه االولويات احملدد 
لها جلسات في فبراير قد ال تنظر 
نظرا حلصول املجلس على اجازة 
ربيعية ملدة شهر السيما ان االجازة 
في العام املقبل ستصادف مرور 50 
عاما على استقالل الكويت )اليوبيل 

الذهبي( وبالتالي فإن االجازة.

خالد املضاحكة

»حدس«: االعتداء على النواب والمواطنين مرفوض

»السلفي«: نستنكر أسلوب األجهزة األمنية

»األمة« يدين االعتداء  على رئيس الحزب والنواب

»حقوق اإلنسان« لتحديد آلية تطبيق قانون التجمعات

أعرب األمني العام للحركة الدستورية االسالمية د.ناصر الصانع 
عن بالغ استيائه من االعتداء األمني على النواب واملواطنني في 
ندوة »إال الدس���تور« بديوان النائب د.جمعان احلربش مس���اء 

االربعاء املاضي.
وصرح االمني العام للحركة الدستورية االسالمية قائال: نستنكر 
بش���دة اعتداء رجال القوات اخلاصة على النواب واملواطنني في 
ندوة »إال الدستور« مبنزل النائب د.احلربش ونعتبرها حادثة 
خطيرة للغاية وندين موق���ف احلكومة ونطالبها ورجال األمن 

باحترام الدستور وصيانة حقوق اإلنسان.
ومن جانبه أكد د.جمعان احلربش ان الندوة التزمت بالدستور 
وتوجيهات صاحب الس���مو األمير، وأزلنا الكراسي والشاشات 
اخلارجية، والقوات اخلاصة هاجمت النواب واحلضور بش���كل 

مدبر مع بدء آخر كلمة بالندوة.

أصدر التجمع االسالمي السلفي بيانا حول حرية 
االجتماعات العامة وإدانة ممارسات أجهزة األمن ضد 
المواطنين جاء فيه: الحمد هلل والصالة والس���الم 
على رسول اهلل وآله وصحبه أجمعين، رغم حرص 
التجمع االسالمي السلفي على الدعوة الى تعزيز األمن 
واالستقرار ورفض ونبذ مظاهر الفوضى واالنفالت 
والتي أكد عليها صاحب السمو األمير اال انه يستنكر 
بش���دة األسلوب ال��ذي اتبعت��ه األجهزة األمنية في 
ن��دوة كتلة الدستور في ديوان الحربش مساء األربعاء 
من ضرب للمواطنين العزل المسالم��ين والتع���دي 
على نواب األمة في سابقة خطيرة لم تشه���دها البالد 
من قبل محذرين في الوقت نفس��ه من مغبة االنفالت 
األمني، وضياع هيبة األجهزة األمنية أمام االستقواء 

على المواطنين األبرياء العزل.
ان االسلوب الذي اتبعته األجهزة األمنية يخالف 
القانون ويتنافى مع ما جبل عليه المجتمع الكويتي من 
تغليب الكلمة على العنف، والحوار على المصادمات.  
والديموقراطية على التعسف والبطش، والشك ان 
تعرض اعضاء مجلس األمة للضرب ينبغي اال يمر بل 
يجب محاسبة كل من أعطى األوامر بضرب المواطنين 
وممثلي األمة وحماة السلطة التشريعية والرقابية، 
والتجمع االسالمي السلفي يحّمل الحكومة مسؤولية 

هذه التجاوزات كما ان أساليب منع الحريات من خالل 
تطويق رجال الداخلية لمقار الندوات ومنع المواطنين 
من الوصول اليها، لهو اسلوب لم نعهده من قبل بل 
وصل األمر الى منع حتى النواب انفسهم من حضور 
الندوات. ان ضرب المواطنين باس���تخدام الهراوات 
والعصي واهانتهم وامتهان كرامتهم واحتجازهم في 
مكان ضيق ومنعهم من الخروج كل هذا يتنافى مع 

أبسط مبادئ الحرية والدعوة الى االستقرار.
ان هذه الممارس���ات تدعو صراحة الى التجاوز 
على القان���ون وتغليب روح التعدي من قبل بعض 
األجهزة التنفيذية مما قد يؤدي الى المس��اس ببنود 
الدستور، وزع��زعة ثق��ة المواطنين بأهمية استقرار 
المجت�م��ع وتع��زيز المم���ارس���ة ال��ديموقراطية، 

وتك��ريس الح��ريات الع��ام��ة.
 والتجمع يطالب بوقف الممارسات الخاطئة في 
التضييق على اقامة االجتماعات العامة »التي حصنها 
الدستور وأكدها حكم المحكمة الدستورية« بالقوة او 
التهديد باستعمالها، ويدعو الجمي��ع ال��ى الح��رص 
على أمن واستقرار البالد، والتنادي الى وحدة الصف، 
والوقوف ضد مثيري الفتن والمغرضين والحاقدين 

على وطننا الغالي.
 وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين.

اصدر حزب االمة بيانا بمناسبة ما حدث في ندوة 
النائب جمعان الحربش جاء فيه: ان حزب االمة اذ يدين 
اعتداء قوى االمن على رئيس الحزب د.عواد الظفيري 
ورئيس جمعية اعضاء هيئ���ة التدريس في جامعة 
الكويت اثناء مشاركته في ندوة النائب جمعان الحربش 
وكذلك االعتداء الذي تعرض له النواب والمواطنون في 
هذه الندوة، ليدعو الشعب الكويتي وقواه السياسية 

الى المبادرة العالن جبه���ة االصالح الوطني تحقق 
للش���عب الكويتي ما يصبو اليه من اصالح سياسي 
حقيقي قائم على حق الش���عب الكويتي في انتخاب 
حكومته.كما يدعو حزب االمة اعضاء مجلس االمة الى 
االعالن عن عدم تعاونهم وتقديم اس���تقالتهم بعد ان 
ثبت عجز الدستور الحالي والعملية السياسية الحالية 

عن تحقيق اي اصالح سياسي منشود.

أصدرت جمعية حقوق اإلنسان بيانا بشأن 
أحداث مساء االربعاء 8 ديسمبر في ديوان النائب 

د.جمعان احلربش في الصليبخات.
ومتنت اجلمعية على مجلس األمة ومجلس 
الوزراء إصدار تشريع يحدد آليات تطبيق قانون 
التجمعات بش���كل يحقق األمن ويكف��������ل في 
ذات الوقت حقوق املواطنني في التجم�����ع ومبا 
ال يهدر حقوقهم الدستورية. ذلك اننا نع�������اني 
حالة فراغ تش���ريعي لقانون ينظم التجمعات 

الس���لمية. وتؤكد اجلمعي���ة الكويتية حلقوق 
االنس���ان على ضرورة التعام���ل مع التجمعات 
ذات الطابع السياسي بحذر من قبل سلط�������ات 
االم���ن وتوفير الضمانات املناس���بة التي توفر 
للمواطنني حقوقهم في التعبير عن وجهات نظرهم 
وطروحاتهم بشأن جميع القضايا الوطنية، كما 
تتمنى اجلمعية من منظمي هذه االجتماعات من 
ن������واب وغيرهم عدم ايجاد املبرر الس���تخدام 

القوة املفرطة ض������دهم.

د.ناصر الصانع 
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