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 (محمد ماهر)  اللوحة معلقها امام بوابة املجلس أمس  عبداهللا املطيري حامال الفتة اعتصامه 

 .. ونداء املطيري للنواب السعدون والبراك 

 جاسم اخلرافي  مسلم البراك  د. فيصل املسلم 

 دعا النواب إلى الحفاظ على آداب الحوار وعدم التعرض للكرامات خالل مناقشة االستجواب 

 الخرافي: الالئحة الداخلية ال تجيز للوزير المستجوب إنابة أحد في الرد عنه 
 اعرب رئيس مجلس األمة جاسم 
اخلرافي عن امله في التزام االعضاء 
الدســــتور والالئحة  بنصــــوص 
الداخلية، واحلفاظ على أدب احلوار 
وعدم التعــــرض للكرامات، وذلك 
خالل جلســــة مناقشة استجواب 
سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر 

احملمد غدا الثالثاء.
  واضــــاف فــــي تصريــــح الى 
الصحافيني انه سيطلب في اجللسة 
من ســــمو الرئيس اعتالء منصة 
التمديد  االســــتجواب، فاذا طلب 
فســــأعرض الطلب على املجلس 
للتصويت عليه، اما اذا رغب في 
املناقشــــة فســــأطلب منه اعتالء 
النواب املستجوبني  املنصة ومن 
كذلك اعتالء املنصة لبدء اجراءات 

مناقشة االستجواب.
  وقال اذا طلبت احلكومة مناقشة 
سرية، فساطلب اخالء القاعة، حتى 
يتسنى للمجلس مناقشة هذا الطلب 
في جلسة سرية، فاذا حصل على 
االغلبية استمرت اجللسة سرية، 
واال فانها ســــتعود علنية، مجددا 
دعوته الى االعضاء بالتزام نصوص 
الدستور والالئحة، قائال: قد نختلف 
في وجهات النظــــر لكن يجب اال 
نختلف على اهمية احملافظة على 
الدستور والالئحة، وتسود بيننا 

روح االخوة والزمالة.
  وســــئل اخلرافــــي ان كان من 
حق ســــمو رئيس احلكومة إنابة 
احد الوزراء للرد عنه في جلسة 
االستجواب فأجاب بان هذا الوضع 
كان مســــموحا بــــه قبــــل تعديل 
الداخليــــة والذي يحظر  الالئحة 
على الوزير املستجوب إنابة احد 

في الرد عنه.

  استجواب استثنائي

  اوضح النائب مسلم البراك ان 
هناك مجموعة من النواب يتراوح 
عددهم ما بني اربعة وخمسة نواب 
«الزلنا نعتقد بأنهم ســــيتخذون 
قــــرارات تتفق مــــع الكرامة ومع 
املبادئ ومع احترام الدستور وآدمية 
االنسان التي اهدرتها حكومة ناصر 

احملمد».
  واضاف البراك مخاطبا هؤالء 
النواب وبينهم النائب حسني مزيد 
ان امامهم فرصة كاملة ليراجعوا 
انفسهم وينتصروا للكرامة التي 

اهدرت.
  وقــــال البــــراك فــــي تصريح 
صحافي انه يفصلنا عن استجواب 
االرادة والكرامــــة التي اهدرت في 
النائب  نــــدوة  الصليبخــــات في 
د.جمعات احلربش ٤٨ ساعة، الفتا 
الى ان احلكومة لم تراع اهللا ولم 

تراع الشعب ولم تراع األمة.
  وزاد: «كنا في السابق وخصوصا 
ما قبل مرحلة سقوط النظام العراقي 
وعندما انطلقــــت قوات التحالف 
من الكويت احملررة لتسقط نظام 
التلفزيون  البغي والظلــــم وكان 
الرسمي الكويتي وألول مرة يحاول 
استخالص بعض املناظر السيئة 
غير االنسانية ويبثها للعالم لكي 
يقــــول انه عندما تقــــوم الكويت 
اراضيها فهي محاولة  باستخدام 
النقاذ هذا الشعب، لم يراعوا عندما 
كرروا نفس املشهد الذي فعله علي 
الكيماوي هذا املنظر البشــــع من 
ضرب وسحل، وضربوا نواب االمة 

معلن وواضــــح لوضع حد لهذه 
املهزلة التاريخية وهذه اإلســــاءة 
البالغة التي ارتكبتها هذه احلكومة 
وهي بالنسبة لنا حكومة ساقطة 
ومنتهية الصالحية، حكومة ال قيمة 
لها، فأي حكومة تضرب شــــعبها 
فال قيمة لها وننتظر مواقف نواب 

األمة جتاه ما يجري.

  يوم تاريخي

  أكــــد النائب د.فيصل املســــلم 
ان اصرار احلكومة على مناقشة 
جلسة مساءلة سمو رئيس مجلس 
الوزراء في جلسة سرية هو اصرار 
خلائف من كشــــف احلقائق امام 
الشعب الكويتي، داعيا اياها للذهاب 
للعلنية حتى تبــــرر موقفها من 
مالحقتهــــا للنائب قضائيا ملجرد 
مساءلته لســــمو رئيس مجلس 
الوزراء وكذلك انتهاك كرامات الناس 
وحرمة البيوت كما حدث في ندوة 
الصليبخات. وقال املسلم في تصرح 
صحافي «يوم غــــد يوم تاريخي 
ملجلس االمة يتم خالله محاسبة 
سمو رئيس مجلس الوزراء مرة 
اخرى في تكريس لســــابقة على 
مستوى العالم العربي وحملاسبة 
نرى ان مقدميها اصحاب حق انبروا 
للدفاع عن االمة بأسرها ودستور 
البالد الذي مت انتهاكه عندما انتهكت 
النائب  امام منزل  الناس  كرامات 
جمعان احلربش وانتهاك حريات 
البيوت، الفتا الى ان هذا االستجواب 
ستقوم من خالله االمة مبحاسبة 

احلكومة عبر ممثليها.
  واشار املسلم الى ان احلكومة 
اعلنــــت انها تريد مناقشــــة هذه 

واساتذة اجلامعة واملواطنني واحد 
السياسة  الصحافيني من جريدة 

الصحافي محمد سندان.
  واضاف البراك ان وزارة الداخلية 
لم تعترف في مؤمترها الصحافي 
بأن هناك شــــخصا اســــمه محمد 
ســــندان موجودا في املستشفى، 
مبينــــا «وصلنا الــــى مرحلة ان 

احلكومة ال تراعي شيئا».
  وقال ان يــــوم غد الثالثاء هو 
لهــــذه احلكومة  يوم احملاســــبة 
ولرئيس الوزراء على تلك الفعلة 
الشنعاء التي ارتكبوها عندما فرغوا 
الدستور واهدروا الكرامة وضربوا 
الناس بالعصي والهراوات مضيفا 
ان اي نائــــب ال ينتصر لهذا االمر 
فهو شريك مع احلكومة في هذه 

اجلرمية التي ارتكبتها.
  واوضح البراك ان امام النواب 
الفرصة الكاملة ليراجعوا انفسهم 
وليراجعوا مواقفهم ولينتصروا 
للكرامة التي اهدرت، مضيفا انه اذا 
اليوم مت ضرب د.وليد الطبطبائي 
العنجــــري فغدا  وعبدالرحمــــن 
ســــيضرب اآلخرون ومن املمكن 
ان يكونوا من االشــــخاص الذين 

يؤيدون اجراءات احلكومة.
  وزاد: اذا كان اليوم مت ســــحل 
د.عبيــــد الوســــمي وضربه فغدا 
ســــيدخلون على اي اســــتاذ في 
اجلامعة ويضربونه، لم يعتقدوا انه 
ستكون هناك قضية في موضوع 
ضرب الوســــمي بعــــد ان ضرب 
باملطاعات وعندما رفع د.الوسمي 

قضية رفعوا هم قضية عليه.
  واشــــار الى انه: يفصلنا عن 
هذه اجللسة التاريخية ٤٨ ساعة 
وليتحمل كل طرف مسؤولياته، 
مبينا ان هناك مجموعة من النواب 
يتــــراوح عددهم ما بني اربعة الى 
خمســــة نواب الزلنا نعتقد أنهم 
سيتخذون قرارات تتفق مع الكرامة 
ومع الدستور واملبادئ ومع احترام 
آدمية االنسان التي اهدرتها حكومة 
ناصر احملمد. وزاد: غدا لن يكون 
هناك اي حساب في حسابات الربح 
واخلسارة ونحن نقف على منصة 
العز والكرامــــة في قاعة عبداهللا 
السالم لنحاسب من اساء للكرامة 
واهدرها ومن حاولــــوا ان يقفوا 
وراء صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد وراحوا يصورون 
ان سموه من امر بضرب الناس، 
مستدركا: «سموه ال ميكن ان يأمر 
بضرب شعبه، فمن ضرب الشعب 
وهدر الكرامات وقام بالسحل هي 
حكومة ناصــــر احملمد وعليها ان 

تتحمل مسؤولياتها».
  وقال البراك: اذا كانت احلكومة 
تدرك وهي من اصدر البيانات في 

املســــاءلة من خالل جلسة سرية 
وحتى التسعى الى ذلك اال لعلمها 
انها لم تكن على حق فمن ارتكب 
اجلرم بحق الشعب الكويتي اليوم 
هو من يريد ان يخفي هذا اجلرم من 
خالل طلبه جللسة سرية، مطالبا 
بأن احلكومة بتأييد اجللسة السرية 
الطالع االمن على مالبســــات هذه 
القضيــــة ولتفعيل مبــــدأ الرقابة 

الشعبية على اعمال السلطتني.
  واضاف املســــلم: ولكن مطلب 
احلكومة بأن تكون اجللسة سرية 
هو مطلب خلائف رغم ان موقفها 
من جميع القضايا كان معلنا بدءا 
من مالحقــــة نائب قضائيا ملجرد 
انه وجه مســــاءلة لسمو رئيس 
مجلس الوزراء من خالل تغطية 
اجللسات لرفع احلصانة عنه وكذلك 
موقفهــــا كان معلنا مما حدث في 
ندوة الصليبخات من االخ د.جمعان 
الناس  احلربش من خالل ضرب 
البيــــوت وتبنيها لهذه  واقتحام 
االجراءات لذلك ال يوجد ما يبرر 
الســــرية فليس هناك ما يتعلق 

باالمن الوطني.
  ولفت املسلم الى انه رغم توقعنا 
بحصولها على التأييد النيابي من 
قبل البعض الجراء جلسة مناقشة 
هذه املساءلة بشكل سري، ونحن 
في املقابل نطالب بعلنية اجللسة 
حتى يعلم اجلميع مبررات احلكومة 
فيما حدث رغم اننا نعلمه ونحن 
بنــــاء على ما نعلمــــه من املوقف 
احلكومي املعلن من قضيتي تغطية 
اجللسات وضرب وانتهاك كرامات 
الناس في ندوة الصليبخات سندفع 
بتقدمي طلب اعــــالن عدم تعاونه 
وهناك ٢١ نائبا يؤيدون هذا الطلب 
ومن مينح هذه احلكومة الثقة هو 
من وجهة نظرنا شريك في جرمية 

االعتداء على املواطنني.
  واستغرب املسلم عدم اعتذار 
احلكومة حتــــى هذه اللحظة عما 
ارتكبته القوات اخلاصة في حق 
املواطنني والنــــواب ونحن نقول 
للحكومــــة إنها لن تســــتطيع ان 
تستقر مبا هي عليه اآلن من مكابرة 
وعناد، وهذا العناد لن يدير دولة 
فنحن في الكويت بلد احلريات في 
العالم العربي والدستور وستستمر 

هذه احلريات. 

الســــاعات االولى تأييــــدا لوزير 
الداخلية وللقوات اخلاصة وهي 
من اصــــدر البيانــــات دفاعا عما 
فعلته احلكومــــة فعليها ان تقف 
امــــام الشــــعب الكويتــــي ويقف 
رئيس الوزراء ويدافع عن قرارات 
حكومته، مؤكدا ان طلب اجللسة 
سرية هي محاولة للهروب. وطالب 
البراك رئيــــس الوزراء بالوقوف 
امام الشــــعب وليقل ملاذا اتخذت 
هذه القرارات وليقل ملاذا ضربوا 
الناس مستدركا بقوله: «خل رئيس 
الوزراء يقول ان الناس اعتدوا على 
القوات اخلاصة، خل يقول ان الناس 
طاحوا نتيجة للتدافع والتزاحم، 

خل يقول هذا الكالم».
  وزاد: انهم لن يقولوا ذلك النهم 
يعرفون ان هناك ردودا ستأتيهم اذا 
قالوا ذلك مخاطبا رئيس الوزراء 
بقوله: «انهم سيوهقونك توهيقة 
ال اول لها وال آخر والفيلم املدبلج 
في احد االستوديوهات اخلاصة 
بإحدى القيادات في وزارة الداخلية 
سيوهقونك به، وسنقول لك اين 
الصــــواب في هذا  اخلطأ وايــــن 
التسجيل». واكد البراك ان حكومة 
ناصر احملمد حكومة افالس وحكومة 
ال تستطيع ان تدافع عن قراراتها 

وعليها ان تتحمل مسؤولياتها.
  ودعا البراك املواطنني والقوى 
الطالبية واحلركة النقابية الكويتية 
وجموع أبناء الشعب الكويتي الى 
ضرورة التواجد بعد غد في مجلس 
االمة، وإذا كانت اجللســــة علنية 
فعليهــــم أن يراقبوا ما يدور فيها 
وإذا كانت سرية عندما يكون هناك 
اتفاق بني احلكومة وأطراف نيابية، 
فعليهم ان يتواجدوا في ســــاحة 
االرادة إلعالن املوقف وملعرفة أين 
وصل، في هذا الزمان تخاذل بعض 
النواب من خــــالل اتفاقهم املريب 
مع احلكومة. وأبدى أسفه من أنه 
اتفاق لضــــرب الكرامات وتفريغ 
الدستور، مضيفا ان املستجوبني 
جاهــــزون في يوم ٢٨ ديســــمبر 
مخاطبا بعض النواب ان اجللسة 
ستكون سرية بأصواتكم «فلماذا 
تتيحون لها هــــذه الفرصة، ملاذا 
جتعلون احلكومة تناقش مثل هذه 
القضية التي تضرر منها الناس في 
جلسة سرية؟». وقال ان املواطنني 
يريدون السماع من رئيس الوزراء 
أســــباب هذا القرار الذي أدى الى 
ضرب الناس فلماذا تكونون شركاء 

في حتويل اجللسة الى سرية؟
  وزاد: لندع احلكومة تقول ما 
عندها واستمعوا ولنترك احلكم 
للشعب الكويتي وال جتعلوا حكمكم 
من خالل جلسة سرية بعيدا عن 
رقابة الناس، الفتا الى انه من املمكن 
ان يخرج أي نائب ويتحسف على 
انه صوت مع السرية كما حدث في 
جلسة اســــتجواب النائب املسلم 
لرئيس الوزراء في مثل هذا الوقت 
من العام املاضي، فنحن نقول لكم 
من اآلن اجعلوها علنية ولنسمع 
من الرئيس لعل وعسى أن يقنعنا 
بأن هناك أسبابا جوهرية جعلته 
يقوم بهذا الفعل، فلنعطه الفرصة، 
وليس من املعقول ان تكونوا ملكيني 
أكثر من امللك، وليس من املعقول 
ان تطلبوا من الشعب أو البعض 
ان يعطي ثقتــــه برئيس الوزراء 
ومتنعوا الشــــعب من ان يستمع 
الوزراء بضربهم  ملاذا أمر رئيس 
أو بســــحلهم أو بإهدار كراماتهم 
أو بإهانتهــــم؟ وخاطب املواطنني 
بأن تواجدهــــم أمر مهم ومطلوب 
اذا حولت اجللسة الى سرية ألن 
الســــيادة لألمة مصدر السلطات 
وأنتم االمة وكل السلطات تعود 
اليكم في نهاية االمر ألنكم الشعب 
واالمة وأنتم الذين أهدرمت كراماتكم. 
وأكد البراك «لن نكون شهود زور 
على هذه املرحلة وال نقبل أن يعود 
زمــــن العصي مرة اخرى وضرب 
الرجال على ظهورهم أو سحلهم، 
وان قبلنــــاه فثقوا باهللا ان هناك 
أطرافا جاهزة لتعيد التاريخ مرة 
اخرى احيانا ليس إلحقاق احلق 
وإمنا للتلذذ واعادة الهيبة بضرب 

ظهور الرجال.
  وقال: ان نواب االمة ليســــوا 
«بهائم» فالدكتور الوسمي مت سحله 
بشكل بشع مخيف أساء للكويت 
وحلرياتها، وكل ذلك برمته نتيجة 
ان احلكومة تقاعست عن دورها 
في عقد اجللسات املتعلقة بالطلب 
املقدم من قبلها وســــعت إلفشال 
جلســــات احلصانة، ونحن اليوم 
نعيش نتائــــج محاولة احلكومة 

لتفريغ الدستور.
  وأعلن البراك ان هناك مجموعة 
من الندوات املنظمة بعد االستجواب 
مباشــــرة، وســــيتم االعالن عنها 
قبل مرحلة التصويت على طلب 
عدم التعاون مع رئيس الوزراء، 
متمنيا ان يراجع البعض قراءاته 

وحساباته ويعرفوا ان أمامهم في 
هذا االستجواب دفاعا عن كرامة 

شعب وعن كرامة أمة.
  وعن االجتماع الذي ســــيضم 
النــــواب في ديوان  مجموعة من 
النائب ضيف اهللا أبورمية أمس 
وبدعوة مــــن النائب أبورمية قال 
البــــراك ان الكل البــــد ان يتحمل 

مسؤولياته.
  وأضاف: اننا تكلمنا عن النائب 
حسني مزيد ألنه لم يعلن موقفه، 
متمنيا منه في هذه الليلة في أن 
يعلن موقفا في هذا االســــتجواب 
االســــتثنائي باعتبــــار أنه ليس 
قضية ستطرح خالل اجللسة وامنا 
مالبساتها حدثت قبل االستجواب 
االمر الذي جعل ٢١ نائبا يتخذون 
اجراء بعــــدم التعاون مع رئيس 
النائب حســــني  الوزراء فما عذر 
مزيد؟ وقال البراك ان عذر هؤالء 
النواب ومنهم النائب حسني مزيد ان 
ينتصروا للكرامة وللحرية، مؤكدا 
ان هذه احلكومة على استعداد ان 
تبيع النائب بأرخص شيء من أجل 
التمسك بكراسيها حتى لو كان ثمن 

ذلك ووقوده هم النواب.
  وخاطب البراك بعض النواب 
الذين لم يعلنوا عن موقفهم ومنهم 
النائب حسني مزيد بأن يسارعوا 
بإعالن هذا املوقف، مبينا ان عملية 
االنتظار ملا بعد املناقشــــة ما هي 

اال عملية ضحك على الذقون هذه 
قضية متارسها احلكومة وحتاول 
ان تسوق لها. وأكد ان االمر اآلن 
يتطلب ان يكون هناك موقف واضح 
وصريح جتاه ما يجري، مخاطبا 
اياهم مرة اخرى بقوله «اذا لم يتم 
االنتصار للكرامة اآلن فمتى يتم 
االنتصار لها؟ وماذا سننتظر أكثر 

من ذلك؟».
  وقال ان املواطن الكويتي كان 
يقول كل ما لديه فــــي الديوانية 
ويذهب الــــى بيته مطمئنا الى ان 
جاءت حكومة ناصر احملمد وأوجدت 
لنا السحل وهدر الكرامات وضرب 
الهراوات واملطاعات وكل ذلك لم 
نكن نعرفه، وعندما حدثت ثورة 
«البنغال»، في جليب الشيوخ لم 
تتجرأ القوات اخلاصة على أن متد 
يدها علــــى أي أحد، وفي خيطان 
أيضا لم تتجرأ على فعل شــــيء 
ألن حكومة ناصر احملمد خافت من 
حكوماتهم. واستطرد: أما الذين مت 
ضربهم في الصليبخات فضربتهم 
حكومتهم، حكومة ناصر احملمد 
هي التي ضربتهم وهي املفترض 
ان تدافع عنهم وحتميهم ضربتهم 
بالهراوات، فهل تقبل يا أخ حسني 
مزيد أنت والنواب اآلخرون؟ هل 

ترضون هدر الكرامات؟
  وقال البراك: اعتقد انه سيكون 
لهــــؤالء النواب موقــــف وموقف 

 اعتصام مواطن
  

  قرر املواطن عبداهللا املطيري االعتصام أمام بوابة مجلس األمة 
الرئيسية اعتراضا منه على التوترات السياسية التي تشهدها البالد 
معربا عن امله في ان حتل هذه املشـــكالت عبر الطرق الدستورية 

السليمة.
  وكان املواطن املطيري قد بدأ اعتصامه امس، اعتراضا على التوترات 

الداخلية التي تشهدها البالد والسجال بني النواب. 

الجريمـة  فـي  شـريك  الكرامـات  إلهـدار  ينتصـر  ال  نائـب  أي   : البـراك     
   المسـلم : يـوم االسـتجواب تاريخي للمجلـس فاألمة ستحاسـب الحكومة 

 «عتيبة» تتضامن مع المسلم
  

  أصدرت اللجنة املنظمة حلفل تكرمي النائب د.فيصل املسلم بيانا جاء فيه: «إن ما يتعرض 
له فيصل املســـلم من هجمة شرسة طالت شـــخصه الكرمي ومبا فيها من خروج عن اآلداب 
العامة للمجتمع الكويتي هو مس بنا كقبيلة ويسوؤنا جميعا واننا في هذا االجتماع لنعلن 

تضامننا الكامل مع د.فيصل املسلم.

                                         عنهم

  شيوخ ووجهاء قبيلة عتيبة 


