
مجلس األمةالثالثاء 21 ديسمبر 2010   8

البراك: الدستور وّحد النواب والكتل السياسية والقوى الطالبية رغم اختالفها
الحربش: الحكومة تعدت على كرامة الشعب ونشرت الفتنة والفساد

18 قائمة طالبية من مختلف الجامعات نظمت وقفة احتجاجية »دستورنا كرامتنا«

الطفل محمد العجمي وعلى صدره »دستورنا كرامتنا« مسلم البراك وعبداهلل النيباري يتوسطهما الطفل محمد العجمي

جانب من احلضور يستمعون حلديث عبداهلل النيباري ويبدو د.جمعان احلربشاهتمام من قبل الطالبات بوقفة »دستورنا كرامتنا«جانب من احلضور أثناء وقفة »دستورنا كرامتنا«

)سعود سالم( د.جمعان احلربش ورئيس الهيئة التنفيذية بدر نشمي 

النيب�اري: الدس�تور رك�ز عل�ى الحري�ة السياس�ية والمس�اواة والعدال�ة االجتماعي�ة واالعت�زاز بكرام�ة األف�راد ولي�س ضربه�م باله�راوات

علي اشكناني »الوسط« عبداهلل القضيبي »الوحدة الطالبية« إبراهيم العتيبي »املستقلة« فراس الليفان »االئتالفية«

احلكومة احلالي، قائال: انا طالب 
بكلية احلقوق ودرسته الحترم 
القانون ولكن بعد أحداث 12/8 ما 
بقي شيء من الدستور احملترم 

لكي يحترم؟ 
للن���واب  كلمت���ه  ووج���ه 
احلكوميني قائ���ال: نرفض الزج 
بال���ذات األميرية في الصراعات 
السياسية ونستغرب منهم عدم 
تأييدهم لالستجواب وتبرير ذلك 
بان فيه تعطيل للتنمية ونتساءل 
تعطيل 3 جلسات ملجلس األمة اال 

يعتبر تعطيال للتنمية؟

وزير وقاض

ووجه رسالته لوزير الداخلية 
قائال: من نصبك وزيرا وقاضيا 
بنفس الوقت، فالبد ان تعلم ان 
معاملة العدو تختلف عن معاملة 
املواط���ن الكويتي فاخلع عباءة 
رئاس���ة األركان والبس عباءة 
الوزير ولكن الوزير غير مرحب 
به من قبل األمة مصدر السلطات، 
وأضاف لقد اهينت كرامة الشعب 
الكويت���ي في عه���دك وانتهكت 
احلريات في عهدك، واهني نواب 
األمة في عهدك، فأنت أول رئيس 
مجلس وزراء في التاريخ يقاضي 

الشعب.
وقال م���ن قائم���ة »الوحدة 
الطالبي���ة« بالوالي���ات املتحدة 
األميركية عبداهلل القضيبي: اننا 
اجتمعنا الي���وم مع زمالئنا في 
القوائ���م الطالبية على اختالف 
التوجه���ات واألف���كار لتحقيق 
مصلحة الكوي���ت واتفقنا على 
رفض محاوالت احلكومة العديدة 
لتحطيم مجل���س األمة واتفقنا 
على الوقوف صف���ا واحدا ضد 
احملاوالت احلكومية لضرب احد 
أهم أركان الس���لطة التشريعية 
إال وه���ي الرقابة، اتفقنا على ان 
إهانة املواطن���ني وضربهم خط 
احمر ودستور الكويت يكفل حرية 
التجمعات ألي ش���خص ويكفل 
له حرية ال���رأي والتعبير وهذا 
احملاوالت العديدة للتعدي على 
الدستور وتفريغه من محتواه 
أمر مرفوض وغير مقبول ولهذا 
السبب تنحينا من اسماء قوائمنا 
واسمائنا الشخصية واتينا لنلبي 
الواجب انتصارا للدستور ولرفعة 
الكويت عاليا وانصهرنا  اس���م 
حتت اسم جتمع القوى الطالبية 
الكويتية، الن ما يحدث في هذه 
األي���ام أمر غير مقبول فالبد من 
التمسك بوثيقة 62، فقد نختلف 
ف���ي توجهاتن���ا وأفكارنا ومنر 
بانتخاب���ات حامية ولكن اتفقنا 
على احلفاظ على الدستور وعدم 

قبول املساس به.

االطالع على كل األمور التي حتدث 
على الساحة.

ومن ناحيته قال منسق القائمة 
املستقلة بجامعة اخلليج للعلوم 
والتكنولوجيا محمد العصيمي 
ل� »األنب���اء«: ان  في تصري���ح 
الق���وى الطالبية يصهر  جتمع 
كل القوى بكل اطيافها ومشاربها 
ومبادئها حت���ت بوتقة حتقيق 
الطالبي���ة، فنحن في  املصلحة 
خطر حمل���اوالت البعض انتهاك 
وثيقة 62 والتحمنا جميعا للدفاع 
عن دستورنا فاحلركة الطالبية 
الكويتية كانت ومازالت وستبقى 
رائدة في الدفاع عن املكتسبات 
الدستورية وستكون لنا حتركات 

ووقفات قانونية وسلمية.
وذكر أمني سر قائمة »الوسط 
الدميوقراطي« علي اشكناني رفض 
احلرك���ة الطالبية ملا تعرض له 
نواب األمة واألس���تاذ اجلامعي 
الفاضل د.عبيد الوسمي من ضرب 
واهانة على مرأى ومس���مع من 
التفاف اجلموع  اجلميع، مؤكدا 

الطالبية حول دستورنا.
ان النصوص  ال���ى  واش���ار 
الدستورية انتهكت رافضا التعدي 

على احلريات واألفراد.

طائفية وقبلية

وقال: سنقف ونقول ال حتولوا 
املوض���وع لطائفي���ة أو قبلية، 
فاملوضوع خاص بالكويت ولن 
نرضى إال باحلريات الكاملة فال 
حرية من دون كرامة وال كرامة من 

دون حرية ودستورنا كرامتنا.
كما حتدث من القائمة االئتالفية 
فراس الليفان قائال: احلمدهلل الذي 
خلقنا مسلمني كويتيني وأميرنا 
والدنا وطاعته واجب شرعي قبل 
ان تكون واجبا وطنيا، وقال: ان 
احلكوم���ة وطئ���ت بقدمها على 
الدس���تور فوطئت على كرامتنا 
وانتهكت احلريات وضربت النواب 
قدوتنا وأساتذتنا باجلامعة فهي 
حكومة فساد ونطالب بان يكون 
االس���تجواب علنيا الن من حق 
الشعب الكويتي معرفة احلقائق، 
متابعا: يا حكومة الكويت عرفنا 
لك 3 أسوار والدستور هو سورك 
الرابع وس���نكون نحن الس���ور 
اخلامس ملن ميس الدستور فلن 

ينتهك الدستور.
وانتقل احلديث ملنس���ق عام 
القائمة املستقلة إبراهيم العتيبي 
الذي قال: باسم القائمة املستقلة 
وجتمع القوى الطالبية الكويتية 
نعلن جتدي���د بيعتنا لصاحب 
الس���مو األمير الش���يخ صباح 
القائمة املستقلة  األحمد وباسم 
نعلن ع���دم تعاوننا مع رئيس 

الدستور وانتهكت حرمة منزل 
النائ���ب د.جمعان احلربش ومت 
ضرب النواب وس���حل أس���تاذ 
جامعي، مش���يرا إل���ى اننا على 
مشارف عام 2011 الذي يفترض 
ان يشهد مزيدا من احلريات وليس 
تقليصها بهذا الشكل املهني، فان 
اخطأ د.عبيد فالقانون يحاسبه 
وليس القوات اخلاصة فقد اساءوا 
لنا ولسمعة الكويت في هذا املنظر 
البشع املهني، ومن تلك األحداث 
تولدت لدينا فكرة إنشاء جتمع 
طالبي للمحافظة على الدستور 

واحلريات.
وأك���د نش���مي ان اجلم���وع 
الطالبية ستكون من أوائل حضور 
جلس���ة 28 اجلاري وس���تدعم 
االس���تجواب وس���تتبع جميع 
القنوات القانونية والدستورية 

في جميع التحركات.
وأضاف قائال: وألول مرة في 
التاريج جتتمع 18 قائمة طالبية 
على اختالف أفكارها وتوجهاتها 
الكويت  متفقني على مصلح���ة 
بعيدا عن التكسبات االنتخابية 
وسنوصل رس���التنا من خالل 
الكوي���ت ومهرجاناتنا  جامعة 
املقبل���ة في جامعة اخلليج وفي 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدري���ب وفي قب���ة عبداهلل 
السالم، متس���ائال: ملاذا تتخوف 
احلكومة من اجللس���ة وتريدها 
سرية؟ فالشعب الكويتي من حقه 

وركز فيه على احلرية السياسية 
واملس���اواة والعدالة االجتماعية 
واعت���زازا بكرام���ة الفرد وليس 
ضربهم بالهراوات وحرصا على 
صالح املجموع والتشاور في احلكم 
وفصل الدستور تلك الركائز في 
مواده، مؤكدا ان دستور الكويت هو 
سورها وحصنها املنيع ومن دون 
الرقابة الشعبية سيسود الفساد 
والذي أصبح مستشريا في املجتمع 
من خالل شراء الذمم سواء لنواب 
أو كتاب أو صحافيني أو مواطنني 
أثن���اء االنتخابات، محذرا من ان 
تكون االنتخابات املقبلة بورصة 

البقاء فيها ملن يدفع أكثر.
وش���دد النيباري على أهمية 
الذي يعد  الدس���تور  الدفاع عن 
خارطة الطري���ق لتحقيق أحالم 
الشعب الكويتي، مشيرا الى انه 
يخشى مع األسف حدوث انتكاسة 

او تراجع.
وقال: الدستور لن يعدل رغم 
محاوالت الس���لطة فنحن وطن 
الشبابية  الروح  واحد، ونحيي 
التي تدعو لاللتفاف حول مبادئ 
الدس���تور، مؤكدا ان التجمعات 
السلمية حق دس���توري ما دام 
ال يوجد بها فوضى ورافضا في 
الوقت ذاته زج اسم صاحب السمو 
األمير في النقاشات الن هذا األمر 
غير جائز دس���توريا وقانونيا 
فالدس���تور واض���ح وصاحب 
الس���مو األمي���ر ذات���ه مصونة 

ومي���ارس صالحياته من خالل 
وزرائ���ه وحق املواطنني مكفول 
ان اهم  الى  بالدستور، وأش���ار 
األحداث واملكتس���بات الكويتية 
كانت بفضل الرقابة الش���عبية 
والدعم الش���عبي، مؤكدا انه ال 
ميكن ان تكون الكويت من دون 
دستور وأوصى اجلموع الطالبية 
بالتفحص وإعمال العقل للحفاظ 

على املبادئ وتطبيقها.
وفي تصريح خاص ل� »األنباء« 
قال رئي���س الهيئ���ة التنفيذية 
باالحتاد الوطني لطلبة الكويت 
بدر نش���مي: ان جتم���ع القوى 
الطالبية ضم 18 قائمة من داخل 
الكويت وخارجها، سواء بجامعة 
الكويت أو غيرها من املؤسسات 
التعليمي���ة بالكويت، دعت إليه 
الهيئ���ة التنفيذي���ة للدفاع عن 
الدستور حتت عنوان »دستورنا 
كرامتن���ا«، مؤكدا رفض احلركة 
الطالبية الكويتية لالنتهاكات التي 
حدثت بالفترة األخيرة والتعدي 
ن���واب األم���ة واملواطنني  على 

الكويتيني.

االصالح والتنمية

وق���ال: كنا نري���د ان تصدق 
احلكومة في وعودها باإلصالح 
والتنمية ولك���ن البلد من أزمة 
ألخرى إل���ى ان وصلنا إلى يوم 
12/8 ذلك اليوم احلزين األسود 
الذي انتهكت فيه جميع نصوص 

وقال احلربش: اتبعت احلكومة 
أسلوبا بوليس���يا »عفنا« وهذا 
املش���هد اخلطير املؤلم يحتاج 
اليوم ان جنتمع ونس���عى  منا 
إلسقاط احلكومة، فقد رغبوا في 
كس���ر إرادتنا وتخويفنا ولكننا 
خرجنا بعد س���اعة لنعلن عن 
تقدمي استجواب رئيس مجلس 

الوزراء. 

القوات الخاصة

متابع���ا: فمن س���حل د.عبيد 
الوس���مي ليس القوات اخلاصة 
امنا النائب او النائبة، الذي منح 
الثقة لتلك احلكومة وكان ردنا على 
القوات اخلاصة سياسيا من خالل 
تقدمينا لالستجواب وقانونيا في 
س���احات القضاء، وقال: انأ على 
يقني ان الس���حر س���ينقلب على 
الساحر وستسقط تلك احلكومة، 
داعيا اجلميع حلضور جلسة 28 

اجلاري.
ومن جانبه أبدى النائب السابق 
عبداهلل النيباري إعجابه باإلرادة 
التي تصر على  الشبابية احلرة 
حتقيق أح���الم الكويتيني الذين 
يطمح���ون ملجتمع تس���ود فيه 
احلرية والعدالة واملساواة، مجتمع 
نظيف بال سرقات توظف به أموال 
الشعب من اجل أبناء الشعب، وقال 
النيباري: نعم دستورنا كرامتنا 
وهذا ما قاله الشيخ عبداهلل السالم، 
رحمه اهلل، في مقدمة الدس���تور 

في رئاسة الوزراء وجابر اخلالد 
في وزارة الداخلية.

وأك���د الب���راك ان البلد مير 
مبش���اكل كثيرة ولم ينجح في 
التنمية »الصحة،  تنفيذ ملفات 
اإلسكان، التعليم، البنية التحتية، 
البطالة« فتلك احلكومة هي من 
متلك اإلعالم الرسمي او اإلعالم 
الكويتي على  الفاسد، فاملواطن 
سبيل املثال ال يعرف نتائج كارثة 
مشرف وحريق اجلهراء وتصادم 
الطائرتني ووزير املواصالت يقول 
الفنت  انها حكومة  عن احلكومة 
واآلن ينكر، ونقول له »على من 
تقص يا البصيري« فهذه احلكومة 
هي من اّكلت الناس حلما فاسدا 
بلغ 65 طنا من اللحوم، حكومة 
متتلك إعالما فاسدا تريد تزوير 
الكويتي،  احلقائق على الشعب 
فقد ضربونا في ندوة د.جمعان 
احلرب���ش بكل اهانة وس���حلوا 
الوس���مي وهذا السحل  د.عبيد 
أس���لوب الدول القمعية ونظام 
ص���دام البائد فقد كن���ا نفتخر 
بدميوقراطيتنا وننتقد من نشاء 
ولكن لألسف فان حكومة ناصر 
احملم���د حرمتنا من هذه النعمة 

وكانت اخلصم واحلكم.
ودعا البراك اجلموع الطالبية 
باس���م األمة ان يحضروا جلسة 
28 وال يخاف���وا م���ن هراواتهم 
ومطاعاتهم، قائال: الشعب الكويتي 
شعب حر والبد ان جتبروا نوابكم 
عل���ى ان يعلن���وا مواقفهم فيما 
يخص س���رية اجللس���ة، داعيا 
اجلموع الطالبية للتواجد بساحة 
اإلرادة يوم اجللسة حتى يوصلوا 
أصواتهم داخ���ل قاعة عبداهلل 
السالم، مؤكدا ان حكومة ناصر 
احملمد البد ان تس���قط وترحل 
والدستور يبقى احتراما للشعب 

الكويتي وتاريخه وإرادته.
وم���ن ناحيته ش���كر النائب 
د.جمع���ان احلرب���ش، جمي���ع 
القوائ���م الطالبي���ة الذي���ن قد 
املبادئ  ف���ي  يكونون مختلفني 
واألفكار ولكنه���م جتمعوا على 
الدفاع عن كرامة الشعب الكويتي 
وعن الدستور الكويتي، ووصف 
د.احلربش احلكومة بأنها حكومة 
أفراد الشعب  تعدت على كرامة 
الكويتي ونشرت الفتنة والفساد 
من خالل أبواق اإلعالم الفاس���د 
وه���ي م���ن ضرب���ت املواطنني 
وامتهنت كرامات النواب وسحلت 
أس���تاذا جامعيا وأغلقت قنوات 
فضائية تنقل احلقيقة وفتحت 
لقنوات الفساد ان تسب النواب، 
معلنا ان تلك احلكومة يجب ان 
تسقط وال تعود فبقاؤها خطر 

على الكويت.

آالء خليفة
نظم جتم���ع القوى الطالبية 
ظهر أمس وقفة بعنوان »دستورنا 
كرامتنا« بحضور عدد من نواب 
مجلس األمة والناشطني السياسيني 
و18 قائم���ة طالبي���ة من جامعة 
الكويت ومن مؤسسات جامعية 
أخرى كالهيئ���ة العامة للتعليم 
التطبيق���ي والتدريب وجامعة 
اخلليج للعلوم والتكنولوجيا، 
وذلك في س���احة كلي���ة العلوم 

االجتماعية بجامعة الكويت.

أمل وفرح

وقال النائب مسلم البراك انه 
يشعر في ظل هذا اجلو السيئ 
بأمل وفرح عندما تأتي هذه القوى 
الطالبية التي اختلفت في كل شيء 
وكانت متر بانتخابات شرس���ة 
في جميع مواقعها التي تواجدت 
بها ولكن جاء الدس���تور ليوحد 
الطالبية كما وحد نواب  القوى 
األمة والكتل البرملانية املختلفة 
داخل مجلس األم���ة في قضية 

الدستور.
وأضاف البراك قائال: أبشركم 
لتعرفوا حكومتكم، فحكومتكم لم 
حترص على تخصيص ميزانيات 
لتطوير التعليم والصحة والقضاء 
على مشكلة البطالة امنا رصدت 
7 ماليني دينار لشراء الهراوات 
من اجل ضرب املواطنني األبرياء 
العزل، فحكومة ناصر احملمد هي 
من أوصلتنا ملا نحن فيه ويخرج 
احملمد ليقول لنا الدس���تور في 
جيبي! وال نعلم متى سيخرجه 
من جيبه وان كنا نتوقع ان ما في 
جيبه هو النسخة املنقحة التي 
يريدها لتنقيح الدس���تور حتى 
يظهرها في يوم من األيام ليقدمها 
كمقترح ملجلس األمة بعدما بدأ 
يشعر بان السلطات الثالث في 
»مخباته«، فحكومة ناصر احملمد 

بالفعل فعلت كل شيء. 

قانون التجمعات

ولف���ت الب���راك ان قان���ون 
التجمع���ات اس���قطته احملكمة 
الدستورية لذا فكان لزاما علينا 
احتراما لصاحب السمو األمير ان 
جنلس في الديوانيات فصاحب 
الس���مو األمي���ر أم���ر بتطبيق 
القانون ولي���س بضرب الناس 

بالهراوات.
مضيف���ا: واحت���دى رئيس 
احلكومة ووزير الداخلية والقوات 
اخلاص���ة ان يقولوا ان صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
هو من أمر بضرب الشعب بل هم 
من قاموا بذلك ليوصلونا إلى هذه 
املرحلة حتى يستمر ناصر احملمد 

1- ذك���ر النائ���ب الس���ابق عبداهلل 
النيباري انه عاد من القاهرة في مؤمتر 
دام 4 أيام وكان احلديث السائد بني جميع 
الوفود من عدة دول عن األحداث املؤسفة 
األخيرة التي حدثت لنواب مجلس األمة 

في الكويت.
2- عندما دعي النائب مسلم البراك 

للحدي���ث قالوا عنه: ندعو صوت احلق 
وضمير األمة.

3- مت توزيع وشاحات وباجات كتب 
عليها »دستورنا كرامتنا« على املشاركني 

في وقفة جتمع القوى الطالبية.
4- كان من ضمن احلضور الطفل 
محم���د العجم���ي الذي ارت���دى بادج 

دستورنا كرامتنا.
5- مت توزيع نس���خة من دس���تور 
الكويت على احلضور وأعطوه للنواب 

للتوقيع عليه.
6- كان من ضمن احلضور أمني عام 
السابق  الدميوقراطي  الوطني  التحالف 

خالد الفضالة، واحملامي محمد الدالل.

من أجواء الوقفة


