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 الخرينج اعتذر عن المشاركة في اجتماع

  لجنة الخبراء البرلمانيين النشغاله بعالج والدته
  

  اعتذر النائب مبارك اخلرينج عن عدم املشاركة في اجتماع 
جلنة اخلبـــراء البرملانيني، باالضافة الـــى اجتماع اللجنة 
التنفيذية لالحتاد البرملاني العربي والذي عقد في ٢٠ و٢١ من 
الشهر اجلاري في عاصمة اململكة االردنية الهاشمية عمان، 

وذلك بسبب ارتباطه مع والدته أثناء عالجها باخلارج. 

 القالف يسأل عن تثمين مسجد في خيطان
  

  وجه النائب حســـني القالف سؤاال لوزير املالية 
مصطفى الشمالي جاء فيه: مت تثمني مسجد في خيطان 
قطعة ٤، ما مدى صحة ذلك؟ واذا كان ذلك صحيحا، 
يرجى تزويدي بأســـماء اعضاء جلنة التثمني التي 
أصدرت القرار، وما اســـباب التثمني؟ وكم كان مبلغ 
التثمني؟ مـــع تزويدي بجميع املســـتندات املتعلقة 

بذلك. 

 خالل مهرجان تضامني مع الوسمي دعا إليه الوعالن في القاعة الكبرى بالمجلس

 نواب ينتقدون الحكومة: متخاذلة.. وبلغت حد االستقالة

   الوعـالن: الحكومـة تريد تسـفيه الدسـتور والقانون بقمع الشـعب 
   البراك: اسـتجواب سـمو رئيـس الوزراء هـو البداية وليـس النهاية 
   الحربـش: وصلنـا إلـى مرحلة ضـرب المواطنيـن والنـواب باأليدي 
   الدقباسي: نتطلع إلى مستقبل مشرق يراقب فيه الشعب النواب والحكومة 

   المسلم: ما حدث للوسمي سـيكون خالداً في ذاكرة التاريخ اإلنساني 
   هايـف: الحكومة تقاعسـت عـن معاقبة اإلعالم الفاسـد بل سـايرته 
   العنجري: انقلبت القاعدة القانونية وصار الوسمي متهماً حتى تثبت براءته 
   الصيفـي: هنـاك محاوالت مكشـوفة لضرب وتفتيت فئـات المجتمع 

تتقدم ب�سادق �لعز�ء و�ملو��ساة �إىل

عـائـلـة البـابطـني الكرام

لـــوفـاة فقيدهم �ملغفـور له باإذن �هلل تعاىل

بدر خالد عبدالوهاب البابطني

تغمد �هلل �لفقيد بو��سع رحمته و�أ�سكنه ف�سيح جناته

و�ألهم �آله وذويه �ل�سرب و�ل�سلو�ن

 سامح عبدالحفيظ
  حمل «املهرجان اخلطابي» الذي 
احتضنته قاعة االحتفاالت في مجلس 
االمة نصرة للدكتور عبيد الوسمي 
انتقادات نيابية الذعة طالت احلكومة 
واطرافا نيابية نعتها مشـــاركون 
باملتخاذلـــة، بلغت حد الدعوة الى 
الوزراء بعد فشل  استقالة رئيس 
احلكومة في حسم ملفات عديدة، 
كما صب املشاركون جام غضبهم 
على بعض وسائل االعالم التي مت 

اتهامها بإثارة الفتنة.
  بداية، استنكر صاحب الدعوة 
لعقـــد هذا املؤمتـــر النائب مبارك 
التي وصفها  الوعالن االجـــراءات 
بـ«القمعيـــة» التـــي اتخذت بحق 
اخلبير القانوني د.عبيد الوسمي، 
مؤكدا ان على النواب ان تكون لهم 
وقفة في هذا اجلانب، خصوصا بعد 
ان مت االعتداء على زمالئهم بالضرب. 
وقال الوعالن ان هذا املؤمتر هو دعم 
للمبدأ والقانون والدســـتور وانه 
البد ان تكون للنواب وقفة في هذا 
اجلانب، مؤكـــدا ان موقف النواب 
هو استنكار لسياسة «الركل» التي 
مورست جتاه د.عبيد الوسمي وكأنه 
اعدى اعداء الكويت، وان يتم التعامل 

معه بهذه الطريقة البشعة.
  وشدد على انه مهما كان اخلالف 
مع الوسمي فال يجوز ان يتم التعامل 
معه بهذه الطريقة عبر االستعدادات 
املوجهة منذ اكثر من ســـنة جتاه 

الشعب الكويتي.
  وخاطـــب حـــرس املجلس بان 
مجلس االمة هو بيت الشـــعب وال 
يحق لكائن من كان سواء الرئيس 
اخلرافـــي او غيره منع النواب من 
التعبير عن آرائهم وذلك عندما تناول 
االجراءات التي اتخذت لتنظيم اقامة 

املؤمتر.
  وتســـاءل: من هو التالي على 
قائمـــة «حكومة القمـــع» بعد ان 
كانت البداية باجلاســـم والفضالة 
وغيرهما؟ مشيرا الى ان احلكومة 
تهدف الى تسفيه الدستور والقانون 
من خالل ممارساتها وهناك وسائل 

اعالم تساعد في هذا الدور.
  وبـــني ان ما نســـتنكره هو ان 
تستخدم العصي والسجون لقمع 
حريـــات الشـــعب ووزارة االعالم 
القنوات والبرامج،  حتجب بعض 
بينمـــا هناك من يضـــرب الوحدة 
ابناء الشـــعب  الوطنية ويســـفه 
الكويتي، فأين وزارة االعالم منه؟

النائب خالد  قـــال    من جانبه، 
الطاحـــوس ان حملـــة االعتقاالت 
مستمرة منذ عامني في عهد حكومة 
ناصر احملمد، معتبـــرا ان أحداث 
الصليبخـــات تؤكـــد ان أصحاب 
السلطة ضاقوا ذرعا بأصحاب الكلمة 

والفكر والرأي.
  وأضاف: «ال يجـــوز ما حصل 
لألخ الوســـمي من سحل عرضته 
الفضائيـــات، فيما وزارة الداخلية 
تدعي انها لم تعتد على أحد، وهذا 

ال يحصل إال في الدول القمعية.
  وأكـــد عـــدم وجود اي شـــيء 
شخصي مع الشيخ ناصر احملمد، بل 
هي ممارسات على انتهاك الدستور 
والقانون، وهـــو ما أعاد البالد ٣٠ 

سنة الى الوراء.
  إلى ذلك، قال النائب د.جمعان 
احلربش: سنستمر في قول احلقيقة 
وذكر مســـاوئ تلك احلكومة وما 
فعلته في البلد منذ ٣ سنوات من 
خالل اإلعالم الفاســـد الذي يعتبر 
أس الفســـاد في البلد، وتســـاءل: 
هل الوسمي وعبدالقادر والفضالة 
واملسلم هم سراق مال عام أم أصحاب 
رأي وفكر؟ مشيرا الى اننا وصلنا 
الى مرحلة ضرب النواب واملواطنني 
باأليـــدي، وأقامـــوا العقوبة على 

الوســـمي قبل محاكمته من خالل 
سحله وضربه أمام احلضور.

  وشـــدد احلربـــش علـــى ان 
االســـتجواب سيطيح إن شاء اهللا 
بهذه احلكومـــة، وننتظر حكومة 

جديدة مبيثاق جديد.
  بـــدوره قال النائـــب د.فيصل 
املســـلم في بيت األمة ال ينبغي ان 
يكون إال اإلعـــالم احلر، واحذر يا 
رئيس املجلس جاسم اخلرافي ان 
الفاسد املوجود  تدافع عن اإلعالم 
في مجلس األمة. وأضاف املسلم ان 
احلكومة ليس في وجهها ذرة حياء، 
التي استنكرت ضرب اجلويهل قبل 
احلمد على ســـالمة امللك عبداهللا، 
ومن يدافع عن احلكومة هم نواب 
«إال الرئيس» وليسوا نواب األمة، 
فبعضهم «يتشفى في دخول اجلاسم 
السجن وما حدث لعبيد الوسمي، 
متسائال: ملصلحة من ما يحدث في 
الربح واخلسارة، وشدد  قياسات 
على ان ما حدث لعبيد الوسمي بهذه 
الصورة الوحشية سيكون خالدا 
في التاريخ اإلنساني، مشيرا الى ان 
محمد عبدالقادر اجلاسم «مكلبش» 
وهو في املستشـــفى، ومت حرمان 
أهله من زيارته، وعبيد الوســـمي 
من ضربه بهذه الطريقة حر طليق 

فأين اإلنسانية في ذلك؟
النائب محمد  قـــال    من جانبه 
هايف: انه في الســـنوات املاضية 
الحظنا تقاعس احلكومة عن االعالم 
الفاســـد ومن يقسم فئات املجتمع 
ويطعن في الشرفاء ويسيء للنواب 
واحلكومة تتفرج، مشيرا الى انه لم 
يتوقع أحد ان جتاري االعالم الفاسد 
وتساهم في ضرب نواب االمة وزج 
الشرفاء بالسجون، وجعلت احلبل 
على الغارب للحمقى ورديئي االخالق 
وخريجـــي الســـجون، وجتعلهم 

يسيئون لسمعة الكويت.
  وأضاف هايف ان ما وصلت اليه 
احلكومة أمر مخجـــل أمام العالم 

وشعبها.
  مضيفا: هناك مـــن يطعن في 
أنساب القبائل ويظهر صور النساء 
واحلكومة لم حترك ساكنا وما أثاره 
السفيه وأمثاله ومشاجرته في احدى 
الندوات اســـتيقظت احلكومة من 
سباتها العميق وأصدرت احلكومة 
بيانها املشؤوم باستنكارها لشخص 
يســـتحق ليس فقط الضرب، بل 

السجن.
  وبّني هايف ان نشر صور استاذ 
القانون (الوسمي) وهو يضرب من 
القوات اخلاصة ولم تتحرك احلكومة 
واتهمت النواب بأنهم هم املخطئون، 
فاحلكومة لالسف تشهد خلال في 
التوازن وأهل الكويت يعرفون ان 
التـــوازن لكيلها  احلكومة مختلة 
مبكيالـــني من يســـب ويثير الفنت 
تقول: االلتجاء للقضاء ولم تتدرج 
في فض التجمعات وجلأت للضرب 
املبرح، وكأن الذيـــن أمامهم اعداء 
ومن هؤالء: الصحافي محمد سندان 
الذي اليزال باملستشفى ود.الوسمي 
يسحل ويضرب أمام العالم. وأشار 
هايف الى ان بعض النواب يصرح 
بأن ما حدث يستحقه من تعرضوا 
للضرب، وهذا عار من النواب الذين 
يتقاعسون عن ابداء رأيهم. وأضاف 
هايف ان الكويت متر بأزمة سياسية، 
ألن رئاسة الوزراء ومن حولها من 
استشـــاريني كأنهم في برج عاجي 
وال يسمعون من حولهم ويفترض 
حفظ ماء الوجه ويصححون االخطاء 
ولكنهم مازالوا يتمنون من النواب 
االمعات ان يقفوا معهم ليخرجوا 
من هذه االزمة، وعلى أبناء الشعب 
أن يتحركوا ضد كل نائب متخاذل. 
مبينا ان أحـــد الصحافيني اليزال 
يعاني في املستشفى والذي تخلت 

ولن نســـمح بأن يخرج نائب أمة 
وميثل علينا ويقول انه أمر صاحب 
السمو األمير، وسموه على رأسنا 
وسموه قال سائلوا في قاعة عبداهللا 
الســـالم. واضاف: نقول للوسمي 
انت وامثالك ستكونون شعلة في 
الكويتي  الكويت والشعب  تاريخ 
لن يرضى مبا حدث. وقال النائب 
الصيفي مبارك الصيفي ال شك أن 
الوضع الذي نعيشـــه ليس وليد 
الصدفة بل مبرمج ومخطط له في 
الثالث سنوات املاضية على االقل، 
وضرب وتفتيت فئـــات املجتمع، 
وتارة يعزفون على وتر الطائفية 
وأخرى على القبيلة، وثالثة على 
املناطقيـــة، واخـــذوا مقولة «فرق 
تسد» ويعتقدون بصحتها، بينما 
هي قد حتـــرق االخضر واليابس، 
واصبحـــوا يطنطنون على قضية 
املزدوجني بينما هم ال يتعدى عددهم  
ـ املزدوجنيـ  مئات االشخاص. وذكر 
الصيفي انه بسؤاله للواء عبداحلميد 
العوضي عما تقوله احلكومة عن 
ســـيادية اجلنســـية فاين سيادة 
احلكومة عندما تعرض كشوفات من 
قبل اشخاص يثيرون هذه القضية 
وهل حققتم او تدخلتم في هذا األمر 
الذي تعتبرونه ســـياديا، وعندما 
تخرج لنا صحيفة محلية وتقول 
ان لدينا ١٨٠ ألف مزدوج فأين الدور 
الســـيادي للدولة وسيادة الدولة، 

مؤكدا انه ما لم يتم وضع حد لهذا 
األمر فسنتعاون نحن النواب الحالة 

هذا امللف الى القضاء.
  واعتبر ان احلكومة انتهكت املادة 
١٠٨ من الدستور برفع احلصانة عن 
النائـــب فيصل ببرمجة وتخطيط 
حكومي وتعاون من بعض النواب، 
معربا عن حزنه وأمله ملا شهدته ندوة 
النائب جمعان احلربش عندما اراد 
النواب ان يعبروا عن آرائهم وما نال 
د.عبيد الوسمي من ضرب وسحل 

من قبل رجال الداخلية.
  من جانبـــه قـــال النائب علي 
اليوم نتاج  الدقباســـي ما يحدث 
سياســـات احلكومـــة وحلقة من 
مسلســـل بدأ بتعطيل اجللســـات 
وحلقة من مسلسل تردي االوضاع 
العامة، مشيرا الى انه جاء ليعبر 
ويقول ان ما حدث للوســـمي هو 
وصمة عار، موضحا عدم رضاه عن 
سياسات احلكومة القمعية التعسفية 
ومن اخلطأ الفادح جتييش االعالم 
الرسمي لفئة دون اخرى. واضاف 
الدقباسي «اليوم علينا مسؤولية 
تاريخية جتاه مستقبل الكويت من 
خالل دعم احلريات ووقوف اجهزة 
الدولة مع اجلميع مبسطرة واحدة»، 
متمنيا ان يتحمل الكل مسؤولياته 
وان نتطلع الى مستقبل مشرق وان 
ميارس الشعب الكويتي الرقابة على 

النواب وعلى احلكومة. 

عنه صحيفته 

  مهرجان خطابي

  بدوره اعرب النائب عبدالرحمن 
العنجري عن اسفه للوقوف مبوقف 
كهذا بسبب التنكيل الذي طال االخ 
الوسمي بشكل همجي، وهو ما اثار 
حتى دوال خارجية. واضاف: لالسف 
انقلبت القاعـــدة القانونية وصار 
الوسمي متهما حتى تثبت براءته 
وليس بريئا حتـــى تثبت ادانته، 
بعد احتجازه مجددا ٢١ يوما على 
ذمة القضية، مع انه ضحية ضرب 

القوات اخلاصة له.
  ورأى ان ما يحصل اليوم شيء 
غير طبيعي، فالبد ان يواجه الفكر 
بالفكر، وليـــس بالقمع والبطش، 
مشيرا الى ان الكويت طوال عمرها 
شـــعب واحد لكن بعض وســـائل 
االعالم تبث ســـرطانات اجتماعية 
عن قصـــد للتمييز بني الكويتيني، 
وصارت تصنف كل مواطن الثارة 
النعرات وخلق حالة غير مستقرة، 

«هذا صب ملح في كوب ماي».
اثارة    وتســـاءل: من يحـــاول 
النعرات في البالد؟ معتبرا ان من 
شأن ذلك حرق هذا الوطن الصغير 
على املدى البعيد. وقال هل التضامن 
الوزاري بال حدود؟ كيف يصدر بيان 
الوزراء يدين االعتداء  من مجلس 
على اجلويهـــل، مع اننا نؤيد هذه 
االدانة، لكن لم يتم اصدار اي بيان 
بعد اهدار كرامة املواطنني والنواب 

في ندوة االخ احلربش؟!».
  وتساءل: ما القضية التي تستحق 
االستقالة عند الوزراء؟ معتبرا ان 
نظرية ميكافيلي هي املســـتخدمة 
فـــي مجلس الوزراء، مـــا يؤكد ان 
احلكومـــة غرقـــت في شـــبر ماء. 
واستذكر العنجري مقولة للخيفة 
عمر بن اخلطاب هي «اصابت امرأة 
واخطأ عمر» واختتم حديثه بهذه 
املقولة. واســـتنكر النائب السابق 
حسني القويعان حادثة االعتداء على 
عبيد الوسمي مؤكدا ان النوبا الذين 
ميارسون دورهم اآلن في املساءلة 
ليســـوا مؤزمني. واكد انه ال يوجد 
نائب يقبل ان يضرب زميل له ويبقى 
متفرجا، مشددا على ضرورة اتخاذ 

موقف انتصارا لكرامة االمة.
  من ناحيته ابدى النائب مسلم 
البراك اسفه ملا تعرض له د.عبيد 
الوسمي وضربه على ظهره ورأسه، 
متسائال: انه كيف يكون وضعه امام 
الطلبة بعد ضربه وكسر الدستور 
والقانون؟! ونتوقع اكثر من ذلك من 
حكومة سمو الشيخ ناصر احملمد 
بفعله السيئ الذي تقوم به. وطالب 
بقـــراءة التاريخ ومـــا قاله يحيى 

البرمكي، واقول لهم احذروا دعوات 
من اسأمت لهم، بعد ان تركتم التنمية 
والصحة والتعليم وتفرغتم ملالحقة 
منتقديكم، وحقيقي انت كبير يا بو 
عمر «محمد عبدالقادر»، مشيرا الى 
ان وزير الداخلية جامل الشيخ ناصر 
احملمد النه كان ال يحلم في يوم ان 
يكون محافظا وادخله املستشفى 

«مكلبشا» الجراء عملية.
  وحتدى البراك سمو الشيخ ناصر 
احملمد أن يكون سمو األمير هو من 
أعطى األوامر بضرب الناس، وقسما 
باهللا لو قال ذلك في االســـتجواب 
ليسمع كالما ال يسره، مشددا على 
ان من أعطى األوامر للقيادات هما 
سمو رئيس الوزراء ووزير الداخلية، 
الفتا الى ان من أراد هذا املشهد السيئ 
هم عدد من القيادات التي ذهبت في 
الصباحية من أجل ضرب العوازم ثم 
ذهبوا الى ديوان احلربش للسبب 
نفســـه، مؤكدا ان د.عبيد الوسمي 
الـــذي يدافع عن احلق واملظلومني 
مت سحبه من رجليه وضربه بهذه 
الطريقـــة املشـــينة، التي تذكرني 
مبشهد علي الكيماوي، وقسما باهللا 
نفس املنظر، وعار عليكم يا نواب 
األمة هذه الكراسي إذا لم حتاسبوا 
احلكومة وتطيحوا بها، فلم تصنع 
شـــيئا، وكادت الطائـــرة األميرية 
تصطدم بطائرة أخـــرى، ودمروا 
البيئة والبحر، وتساءل البراك: «وين 
قاعدين؟!»، بعد ان أّكلتنا احلكومة 
حلما فاسدا وأهدرت كرامتنا، مشيرا 
الى ان صاحب السمو األمير طالب 
احلكومة بإيقاف القنوات التي تقوم 
الناس، لنرى ماذا ستصنع  بسب 
حكومة سمو الشيخ ناصر احملمد 
معهم، ولفت الى ان محامي ســـمو 
رئيس الوزراء علم عن احلكم قبل 
ان يصدر في قضية محمد عبدالقادر 
اجلاسم وقام بنشره عبر الرسائل، 
مشيرا الى ان احدى النائبات التي 
أبلغت سعد بن طفلة بأنها ستدافع 
عن املسلم في قضية احلصانة إال 
انها امتنعت عن دخول القاعة في 
اجللسة املقررة لذلك بعد أن علمت ان 
احلضور ٣٠ عضوا، فخاطبها بالقول 
«روحي ملناقصاتك انتي واخوكي». 
البراك على ان االستجواب  وشدد 
هو البدايـــة وليس النهاية، عندما 
يتخاذل النواب ويتمسكون بالكرسي 
األخضر، واسمعوا «املسجات» التي 
ســـتبدأ بناء على حديثنا، وأقول 
النجار  يا قوات اخلاصة وشكري 
وسليمان الفهد و«عبداهللا السفاح» 
هناك أسماء لها تاريخ وطني تقدرون 
ترجعوا له، ومنها جاسم القطامي 
الذي قدم استقالته اعتراضا على 
ضرب املواطنني ألن الشـــرطة في 

خدمة الشعب وليس في ضربهم، 
الفتا الى ان شكري النجار من أجل 
احلصول علـــى جنمة قام بضرب 

عالم جليل بهذه الطريقة.
  وقال البراك انهم كانوا يعتقدون 
بأن ما حدث في ندوة الســـعدون 
ســـيؤثر به وامنا زاده شـــموخا، 
مشيرا الى ان الذي أصيب به أمام 
الديوانية مجرد خدوش، ويقبضون 
على الناس بسبب حضورهم ووجود 
سياراتهم، واحلكومة احلالية تريد 
معاقبة الشرفاء، وخالد الفضالة كان 
بإمكانه التفرغ لتجارته ومضاعفة 
ثرواته كما تضاعفت ثروات البعض 
إال انه أبى إال ان يكون شريفا، مشيرا 
الى ان محمد عبدالقادر اجلاسم لم 
يهـــن برغم ما حدث له وفي قلوب 

كل الكويتيني.
  وأكد البـــراك ان املوقف اليوم 
عند النواب، وعلى الشـــعب رصد 
املتخاذلـــني الذين باعـــوا ذممهم، 
مشددا على ان الكويت للجميع سّنة 
وشيعة وبدوا وحضرا، ولن نقبل 
الفتنة الشعب،  ان تضرب قنوات 
داعيا املواطنني الى حضور جلسة 
٢٨ ديسمبر بالرغم من ان االستجواب 
ســـيناقش في جلســـة سرية، من 
خالل التواجد في ســـاحة اإلرادة، 
وكنا نتمنى تواجد الرئيس جاسم 
اخلرافي في هذا املؤمتر بعد توجيه 
تلك الدعوة، مشيرا الى ان يوم ٢٨ 
هو البداية وســـنذهب الى الشارع 

ألبعد حد.
  مـــن جانبه، قـــال النائب فالح 
الصواغ ان عبداهللا الســـفاح بأمر 
من وزير الداخلية ذهب الى قبيلة 
معروف حبهـــا للكويت ليضربها 
في الصباحية بداعي التشـــاورية 
ومتت ترقيته الى رتبة عميد واآلن 
عاد مجددا للضرب وبدأ بضربي أنا 

على رأسي.
  وأضـــاف: من العجيب ان يقف 
الداخلية  العوازم مع وزير  بعض 
الذي نحن نتحرك ضده ألننا رأينا 
ظلما كبيرا ونحن نعرف الكالم الذي 
يطلع هذه األيام حول العوازم وبأنهم 
أهـــل الكويت. واكـــد ان احلكومة 
تسعى الى البقاء وحتاول الضغط 
على النواب ليقفوا معها والشعب 
الكويتي واع ولن يقبل ان تهان كرامة 
النواب واألمة والصحافة وكرامة 

رجل القانون.
  وتساءل: هل هذه احلكومة هي 
حكومـــة تنميـــة؟ ام انها حكومة 
تستعمل «العصي» ضد الشعب؟ 
وهل يعقل اننا نرفض أمر صاحب 
السمو األمير؟ إم اننا التزمنا وادخلنا 
الكراسي الى داخل ديوانية احلربش؟ 
نحن تعرضنا لالهانة وانا اشتكيت 

في النيابة العامة، ولم يسمح لي 
برفع شكوى في مخفر الصليبخات 
اسوة بجيران األخ احلربش وذلك 
بتعليمات من الشمالي. وتابع: أنا 
التقيت باألخ الوسمي وقال لي ان 
معنوياته مرتفعة وعلى استعداد 
ان يقدم كل شيء من أجل الكويت، 
ونحن لن نتخاذل في هذا االستجواب 

 مزيد يحذر من خطورة التخندق القبلي والطائفي والمذهبي على وحدة المجتمع
 موسى ابو طفرة

  أبدى النائب حسني مزيد حزنه الشديد على ما آلت 
ــق وانفالت في اخلطاب  اليه االوضاع احمللية من تراش
السياسي، محذرا من خطورة التخندق القبلي والطائفي 
واملذهبي على وحدة املجتمع والتي كانت والتزال السور 

الواقي واحلامي للكويت في أشد احملن.
  وأكد مزيد في تصريح صحافي ان هذه احملنة تتطلب 
ــتقرار في  تضحيات من أجل احلفاظ على األمن واالس
الكويت من خالل التهدئة وإعالء لغة العقل واحلكمة بدال 
من النفخ في النيران التي ستأكل االخضر واليابس ولن 
تبقي شيئا، مشددا على ان قبيلة «مطير» كانت والتزال 
وستبقى دائما تدين بالوالء والطاعة ألسرة آل الصباح 
الكرام، الفتا الى ان هناك أطرافا حتاول دق اسفني بني 

ــعب الكويتي الذي لم يعرف حكاما إال أسرة آل الصباح  ــرة والش االس
ــل،  ــيكون مصيرها الفش الكرام، موضحا ان تلك احملاوالت اخلبيثة س
السيما انه ال توجد دولة عربية عرفت معاني التالحم بني احلاكم واحملكوم 
ــوى الكويت. وذّكر مزيد هذه االطراف بدور قبيلة «مطير» الضارب  س
في أعماق التاريخ ودعمها وتأييدها ألسرة آل الصباح وحتت ظل أميرنا 

ــمو األمير الشيخ صباح األحمد.  ووالدنا صاحب الس
وأضاف بالقول انه من اليوم االول لتقدمي االستجواب 
ــمو رئيس مجلس الوزراء أعلنا دعمنا وتأييدنا له  لس
ــا ان نصرح وجنيش  ــة وليس املطلوب من وعن قناع
ــارع حتى نبني للجميع أننا مؤيدون لالستجواب،  الش
ــائال: ملاذا لم يفعل ذلك النواب املخضرمون أمثال  متس
أحمد السعدون وخالد السلطان وعبداهللا الرومي وكلهم 
ــتجواب؟ مشيرا الى ان مصلحة الكويت  يؤيدون االس
ــموه  وااللتزام بالرغبة األميرية في التهدئة، وطلب س
ــالم تأتي على  ــن النواب العمل حتت قبة عبداهللا الس م
ما دونها من مصالح شخصية. وحول موقفه من عدم 
التعاون مع سمو رئيس الوزراء، قال: اذا أعلنت موقفي 
منه ال نكون بصدد استجواب وإمنا يكون أداة لإلعدام 
السياسي، فاملوقف ال يتحدد قبل سماع أقوال املستجِوب واملستجَوب 
في حقه ألننا ال نريد ان يخترق الدستور بدال من الدفاع عنه، موضحا: 
علينا االنتظار حتى مناقشة االستجواب وعندها سيستقر في وجداني، 
ما سيجعلني مرتاح الضمير إلعالن موقفي وسيكون قراري مهما كانت 

الضغوط واملساومات مع هذا الطرف أو ذاك. 

 حسني مزيد 


