
مجلس األمة
االثنني 21 مارس 2011

12

خالل ندوة نظمها جتمع ثوابت األمة في ساحة التغيير مساء أمس األول

نواب يؤيدون إرسال قوات حلفظ األمن في البحرين ويرفضون العنف
املجمع���ات اال انه اآلن ال يفارق 
املساجد« وان هذه االزمة زادتنا 

ترابطا وقوة في البحرين.
الدالل عضو  وحتدث محمد 
املكت���ب السياس���ي للحرك���ة 
الدس���تورية االسالمية بتأكيده 
الوقوف الى جانب شكر القائمني 
على الندوة »اخواننا في البحرين« 
و»دارهم من دارنا« وان احلركة 
الدستورية االسالمية مع املطالب 

االجتماعية املعيشية.
ثم قال فيصل الطويح باسم 
الشعب الكويتي نؤازر اخواننا 
البحرين  واش���قاءنا في مملكة 
»ويج���ب حمل عل���م البحرين 
الش���عب  عاليا«، واخيرا نقول 

يريد ارسال اجليش.
وق���ال فهيد الع���ارض نحن 
البحريني  اتينا لنخبر الشعب 
»اننا واقفون معكم ومتعطشون 

لنصرتكم«.
ثم حت���دث فهيد الهيلم قائال 
لق���د ذهبت ال���ى البحرين قبل 
ايام قليلة، ورأيت اخواننا هناك 
متكاتفني بيد واحدة ومحافظني 
على اهلهم وعرضهم جتاه االحداث 

السابقة.
وعبر زيد بن غيام عن موقفه 
الكويتي جتاه  وموقف الشعب 

االحداث بقصيدة شعرية.
ثم قال د.حسني جليعب اشكر 
احلضور رغم تغير موعد ومكان 
الندوة اال اننا حضرنا ملساندة 
الشعب البحريني جتاه الظروف 

التي مير بها.
الن���دوة اطلق  وفي خت���ام 
النائب محم���د هايف تصريحا 
بأنه سيقدم استجوابًا لرئيس 
مجلس الوزراء مع زميله النائب 
د.ولي���د الطبطبائي عن احداث 

البحرين.
ناصر الوقيت  ٭

إل���ى درع اجلزيرة في البحرين 
والتكاتف مع دول اخلليج 

وحتدث النائب محمد مطير 
البحرين،  قائال ان قلوبنا م���ع 
وأقول الخواني هناك واهلل ثم 
واهلل »ترى أه���ل الكويت كلهم 

وياكم السنة والشيعة«.
واضاف نحن ضد اعمال العنف 
التي حتصل بالبحرين، وأخيرا 
باذن اهلل البحرين دائمة بشعبها 
االصيل، وملكها االصيل ان شاء 

اهلل.
وقال النائب ضيف اهلل ابورمية 
الشعب الكويتي ايد االعتصامات 
املوجودة وهناك ش���عب خرج 
يطالب بتحسني اوضاعه ويطالب 
بحقوق مشروعة وطالب باصالح 
سياس���ي الى ان وصلت الفتنة 
وادت الى الفوضى واعمال العنف، 
ونحن نتمنى من صاحب السمو 
االمير الشيخ صباح األحمد ارسال 
القوات الكويتية حلماية البحرين 
ونقول ان الشعب الكويتي معاكم 

يا اهل البحرين.
وقال النائب د.وليد الطبطبائي 
اوال حتية للوجوه الكرمية التي 
اتت ملناصرة الشعب البحريني وال 
ننسى »دور اجليش البحريني في 
التحرير حيث كانوا صفا واحدا 
مع اجلي���ش الكويتي« واضاف 
نحن لسنا ضد االعتصام او ضد 
التظاهر بالعكس ندعو الى حرية 
التعبير ولكن نحن ضد التخريب 
وتكسير املرافق وال يجوز الدفاع 
عن الفوضى متمنيا ان يعم السالم 

واالمن البحرين.
وقال حس���ن احلسيني من 
البحري���ن ان هذه االزمة زادتنا 
قوة وتالحما »ايقظنا املارد النائم« 
واصبحت اآلن صحوة اسالمية 
للش���باب البحريني »الذي كان 
الوقت في  الس���ابق يضيع  في 

د.فهد اخلنة عن دور السعودية 
في حترير الكويت من االحتالل 
العراقي الغاشم. وأضاف يجب أن 
نؤكد أننا مع املزيد من احلريات 
في البحرين، ومع املزيد من الرقابة 
املالية، وهذه مطالب مشروعة، 

ولكننا ضد أعمال الشغب.
وقال النائب حسني مزيد: لنا 
الشرف ولنا الكرامة مبثل هذه 
املواقف الى ترفع رؤوسنا عاليا 
لنؤازر اخواننا في البحرين في 
تطوير التعليم وحتسني أوضاع 
املعيشة، ولكن نستنكر االعمال 
التخريبية وأعمال العنف، وأناشد 
صاحب السمو األمير رأس الدولة 
أن يجعل القوات الكويتية تنضم 

د.فيصل املس���لم بقوله: أشكر 
االخ���وان املنظمني لهذه الندوة، 
وقبل الكالم نريد الدعاء الخواننا 

في البحرين.
وأضاف: هذه الندوة املباركة 
عنوانها واض���ح »ان احلكومة 
ورئيسها في قراراته ال ميثل إال 

نفسه«.
لذلك البد م���ن وجود وحدة 
خليجية نستطيع من خاللها أن 
نواجه أي خطر. وقال أيضا: ال 
شك انه قرار غير موفق إيقاف 
إرسال القوات الى البحرين، وعلى 
املستوى الشعبي هناك استياء 

عارم.
ثم حت���دث النائب الس���ابق 

أهل الكويت في أيام االحتالل لم 
يجدوا شخصا يقف مع العراق 
وينادون بالش���رعية الكويتية، 
ويجب على احلكومة تقدير هذا 

الشعب وتلبية املطالب.
واليوم وقب���ل الغد البد من 
تغيير جذري في احلكومة »التي 

أدت الى تأزمي االوضاع«.
واليوم مع األسف نرى درع 
اجلزيرة بدون الكويت في مملكة 
البحرين فمن املسؤول عن هذا.

وقال احملامي أسامة املناور انه 
يثني على دور السعودية البارز 
جتاه مملكة البحرين، متمنيا أن 
يعم السالم في منطقة اخلليج.

بع���د ذل���ك حت���دث النائب 

منذ ما يقارب ال� 30 عاما موضحا 
ان هذه القوة ممكن أن تستخدم 
في الكويت إذا كان هناك من يريد 

العبث بأمن البالد.
وش���ن هايف هجوما على 
الندوة  الداخلية إللغاء  وزارة 
أمام ديوانه »ومت تبليغي بعد 
ان  العص���ر«، موضحا  صالة 
هدفهم احلد من اعداد املشاركني 
بالندوة، ولهذا اضطررنا الى أن 
الى ساحة  الندوة  نغير مكان 

التغيير.
ثم حت���دث النائب د.جمعان 
احلربش قائال: من أرض الكويت 
األبية التي حت���ررت بإذن اهلل 
بقوات م���ن اخلليج العربي في 
تاريخ 91/1/17 ابتدأت احلرب وكان 
وقتا عصيبا وصعبا، اال ان دور 
درع اجلزيرة كان واضحا وقويا 

جتاه الغزو.
وأقول ألهلن���ا في البحرين: 
نحن لس���نا كويتي���ني بل نحن 

جميعا بحرينيني.
وكلنا ندافع عن بقاء مملكة 
البحرين، وعن دماء أهل البحرين، 
وقال أيضا: لو منشي على االقدام 
الى البحرين لن نسمح بسقوط 
البحرين، وأناشد صاحب السمو 
األمي���ر أن يأمر بإرس���ال القوة 
الكويتية حلماية املؤسسات في 

دولة البحرين.
ثم قال النائب خالد السلطان 
محييا اجلمهور جئنا لتلبية نداء 
الشعب الكويتي لنصرة اخواننا 
في البحرين. وأضاف: نحن عشنا 
8 أشهر حتت االحتالل وحترك 
التعاون،  اخواننا في مجل���س 
ومنها البحرين، ولم يتراجعوا 
عن مس���اعدتنا ول���م أقبل على 
نفس���ي اجلل���وس ف���ي البيت 
وأفوت الفرصة ملناصرة اخواننا 
البحرين، ويكفينا فخرا أن  في 

أقام جتمع ثوابت األمة مساء 
امس األول في س���احة التغيير 
ن���دوة بعنوان »رأي الش���عب 
الكويتي ف���ي أحداث البحرين« 
حضرة عدد م���ن نواب مجلس 

األمة وشخصيات سياسية.
حتدث ف���ي البداي���ة عريف 
الندوة الذي وجه الشكر للحضور 
على تلبية الدعوة ومتنى للشعب 
البحريني االس���تقرار، مشيرا 
الى ان س���بب إقامة الندوة هو 
رد اجلميل قائال ال ننسى موقف 
مملكة البحرين مع الكويت أثناء 
االحتالل العراقي ونقف معكم يدا 
واحدة فخليجنا واحد وشعبنا 

واحد.
ثم بدأت الن���دوة بتالوة من 
القرآن الكرمي، تالها القارئ فرحان 

الظفيري.
أول املتحدثني في الندوة كان 
النائب  أمني جتمع ثوابت األمة 
محمد هايف مرحبا بالنائب خالد 
السلطان الذي حضر على كرسي 
طبي متحرك بعد أن أجرى عملية 

جراحية في قدمه.
وأضاف: أرحب بكم وأرحب 
بالوس���ائل االعالمي���ة م���ا عدا 
قناةتي العالم واملنار النهما قلبتا 
احلقائق، مطلقا اسما جديدا على 
التغيير وأسماها ساحة  ساحة 
الش���رفاء.. وقال هايف نقول ال 
وألف ال ملن أراد أن يفصل الكويت 

عن منظومة الدول اخلليجية.
ونقول ال وأل���ف ال ملن أراد 
أن يتهم درع اجلزيرة.. ويشكك 
في الدرع الواقية لدول اخلليج، 
الذي كان له دور فعال في الغزو 
الغاش���م على الكويت، وتطرق 
هايف لقضية احملافظة على درع 
اجلزيرة وأهل اخلليج من االخطار 
اخلارجية، متوجها بالشكر حلكام 
اخلليج على تأسيس درع اجلزيرة 
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تباين نيابي حول أسلوب نصرة البحرين لتجاوز األزمة وتأكيد على ضرورة االبتعاد عن الطائفية وترسيخ الوحدة الوطنية
ذلك، مع تزويدي بنسخة من أي 
قرار صادر سواء كان باإليقاف 
أو باإلرجاع او السحب ألي قوة 

كويتية.
كما وجه املسلم سؤاال آخر الى 

نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزير اخلارجية الشيخ د.محمد 
الصباح جاء فيه: أعلن أكثر من 
طرف حكومي كويتي وبحريني 
مشاركة احلكومة بقوات ضمن 
قوة درع اجلزيرة التي دخلت 
مملكة البحرين قبل أيام، كما 

تداولت عدة وسائل إعالمية 
إرسال حكومة الكويت قوات 

بحرية وعسكرية إضافية حتت 
علم الكويت للبحرين، وجاء نص 
السؤال كالتالي: هل ناقشت دول 
مجلس التعاون على اي مستوى 

إرسال قوات خليجية ململكة 
البحرين؟ وماذا كان القرار املتخذ 
بهذا الشأن؟ وهل نفذت احلكومة 
الكويتية ذلك القرار؟ مع تزويدي 

بنسخة من جميع الوثائق التي 
تدعم اإلجابة. 

ثوابت الشيعة: أحداث ساحة 
التغيير خطر على األمن القومي 

والوطن

وأشار أمني عام ثوابت الشيعة 
فرج اخلضري الى أحداث يوم 
أول من أمس في ساحة التغيير 

خطر على األمن القومي والوطن، 
ففيها إشعال للفتنة الطائفية 

وتخوين لشيعة الكويت واتهامهم 
بالعمالة إليران وإلغاء لسيادة 
الكويت وشرعيتها وإحلاقها 

بدولة أخرى، مستنكرا التعرض 
للمرجع األعلى السيستاني 

وتكوين ميليشيات عسكرية 
طائفية وادعاءات أخرى خطيرة، 

مشيرا الى انه يجب محاسبة 
مطلقي هذه الدعوات.

قبل اجلهات الدولية واحلكومات 
الغربية والعربية مع تزويدي 

بقائمة بأسماء اجلمعيات 
والشخصيات؟ ما االجراءات 

االحترازية والقانونية التي قامت 
بها الوزارة واحلكومة للتعامل مع 
هذه القضية وما سياسة الوزارة 

جتاه هذه القضية  والنتائج؟

المسلم يسأل عن إرسال
قوات إلى البحرين

كما وجه النائب فيصل املسلم 
سؤاال برملانيا الى نائب رئيس 

مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ 
جابر املبارك قال في مقدمته: 
»أعلن أكثر من طرف حكومي 

كويتي وبحريني مشاركة احلكومة 
بقوات ضمن قوة درع اجلزيرة 
التي دخلت مملكة البحرين قبل 

أيام، كما تداولت عدة وسائل 
إعالمية إرسال حكومة الكويت 

قوات بحرية وعسكرية إضافية 
حتت علم الكويت للبحرين.
وجاء نص السؤال كالتالي:

1 ـ هل أرسلت احلكومة الكويتية 
قوات ململكة البحرين؟ وكم عدد 

هذه القوات؟ وهل ال تزال القوات 
الكويتية موجودة بالبحرين؟ 
ومن الذي أصدر قرار إرسال 

القوات؟ وما أسباب إصدار القرار؟ 
وما أسانيد القرار القانونية؟ 

مع تزويدي بنسخة من قرارات 
إرسال القوات الكويتية.

2 ـ هل صدر فعال أي قرار 
بإيقاف إرسال القوات الكويتية 

ململكة البحرين؟ او صدر اي قرار 
بإرجاع القوات التي كانت في 

طريقها للبحرين؟ او صدر اي 
قرار بسحب القوات التي وصلت 
للبحرين؟ ومن الذي أصدره؟ وما 

أسباب صدوره؟ وما معطيات 
ومبررات اتخاذ اي قرار من 

النواب القاء املسؤولية جزافا على 
سمو رئيس احلكومة.

روال: الحصانة البرلمانية
ال تعطي الحق في التشهير

واكدت النائبة د.روال دشتي 
ان احلصانة البرملانية ال تعطي 

احلق في التشهير برجاالت 
الكويت اخليرين ملكاسب ضيقة 
ألن الوحدة الوطنية رايتنا وامن 
واستقرار الكويت غاية منشودة 

حتققها االفعال ال االقوال، لذا 
يجب على اجلميع في هذه املرحلة 

احلرجة تخطي املنافع اخلاصة 
واالنضواء حتت قرارات وحكمة 

صاحب السمو االمير.

القالف: هل الظلم
وقتل األبرياء من ثوابت األمة؟

من جانب آخر، قال النائب حسني 
القالف ان شعب الكويت شعب 

مر بتجربة قاسية ومريرة على يد 
املقبور صدام وهو شعب مسلم 
مسالم لكن ماذا نفعل اذا ابتلينا 

بعصبة ظالمية اعماها احلقد 
متسائال: هل الظلم وقتل االبرياء 

من ثوابت االمة؟

عاشور: ما عالقة تجار كويتيين 
بتنظيم القاعدة

وفي هذا السياق، وجه النائب 
صالح عاشور سؤاال برملانيا 

الى نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد 

الصباح جاء كالتالي: ما صحة 
املعلومات عن دعم بعض التجار 
الكويتيني لتنظيم القاعدة ماديا 

وان هناك اتصاالت مباشرة بينهم 
للقيام باالعمال االرهابية في 

بعض الدول العربية وخصوصا 
العراق؟ هل مت ابالغ الكويت عن 

بعض الشخصيات واجلمعيات من 

مسؤوال عنه ولم يصرح سموه 
في هذا الشأن.

وبني املطوع ان األمر بيد صاحب 
السمو األمير بصفته القائد األعلى 
للقوات املسلحة، مفيدا بأن ارسال 
قوات من عدمه بيد صاحب السمو 

األمير وحده وحتت اشراف 
وزيري الدفاع واخلارجية.

وزاد املطوع: كان من »االبدى« 
واالجدر ان تتم مناقشة األمر 

داخل قاعة عبداهلل السالم بعيدا 
عن االستجوابات ومحاوالت بعض 

المطوع: ما عالقة المحمد بقرار 
قوات درع الجزيرة؟

وعلق النائب عدنان املطوع على 
اعالن النائبني محمد هايف 

ووليد الطبطبائي استجوابهما 
سمو رئيس مجلس الوزراء 

على خلفية عدم مشاركة 
الكويت في قوات درع اجلزيرة 

في البحرين.
واكد املطوع ان سمو الرئيس بعيد 

كل البعد عن هذا األمر وليس 

وال أقبل ايا كان ان يتعرض 
لسيادة الكويت الوطنية سواء 

نائب أو من رؤساء اخلليج.
ولفت الراشد الى ان صاحب 

السمو هو القائد األعلى للقوات 
املسلحة وهو صاحب القرار 
وما قرره منه حكمة وحماية 

ألمننا الوطني ودولة البحرين 
متفهمة جدا بعد تصريحات ملك 
البحرين ملوقف الكويت، مشيرا 

الى ان املساعدات اإلنسانية 
ترسل من الكويت الى البحرين 
وهي دليل اهتمامنا وندعو اهلل 
ان يؤمنهم في وطنهم وندعو 

جميع األطراف التخاذ مبدأ 
احلوار ألن من دونه لن نصل 

لنتيجة.
وأقول: اتقوا اهلل يا نواب األمة 
في الكويت ووجه كالمه لـ 50 

نائبا )وأنا أولهم( ولنحافظ على 
بلدنا وال نحاول ان ننقل املرض 

الطائفي باملنطقة الى الكويت، 
ويجب ان نتوحد ونخاف اهلل في 
بلدنا ألن الفتنة متى ما اشتعلت 

فإنه من الصعب إطفاؤها.
ورفض الراشد الشتم ألي مرجعية 

دينية او شتم اي رئيس.

الجسار: نار الفتنة
لن تنفع طرفًا دون اآلخر

من جانبها، قالت النائبة د.سلوى 
اجلسار ان نار الفتنة احلاصلة في 
الكويت لن تنفع طرفا دون اآلخر 

بل ستحرق اجلميع.
وأشارت اجلسار الى ان التعرض 

لرموز الطرفني أمر مرفوض 
جملة وتفصيال، مبينة ان الشعب 
الكويتي تعّود على احترام األديان 

والدعوة الى التسامح واحلوار 
السلمي ويجب رفض اخلالف 

الطائفي الذي سيترك آثاره 
السلبية على اجلميع.

تفاوتت ردود الفعل النيابية حول 
كيفية املشاركة في حفظ األمن في 
مملكة البحرين الشقيقة باالضافة 

إلى قضية أرسال قوات كويتية 
للمشاركة ضمن قوة درع اجلزيرة 

لالسهام في ترسيخ األمن هناك

الراشد: استجواب الرئيس
حول »البحرين« عبث
طائفي سنتصدى له

وفي هذا السياق، استنكر أمني 
سر مجلس األمة علي الراشد 
تصريحات بعض النواب ومن 
لف لفهم يوم امس مبا يسمى 

بساحة التغيير، مشيرا الى ان هذه 
التصريحات هي استخدام قضية 
البحرين من اجل الفتنة الطائفية 
وما هي اال بث السم في العسل 

وهذا امر غير مقبول.
ومتنى الراشد من هؤالء أن يغلبوا 

املصلحة الوطنية على مصاحلهم 
االنتخابية املتطرفة، مؤكدا في 
حالة تقدمي استجواب عن هذه 

القضية، وحسب ما أعلنوه فإن 
النواب )السنة( هم من سيتصدى 
لهذا االستجواب ألنه يقدم للعبث 
الطائفي بالبلد وهذا أمر مرفوض.

وأضاف الراشد انه سبق في 
املجالس السابقة ان تصدينا 

لهم واليوم ان فكروا في هذا 
االستجواب فسنتصدى لهم ولن 

ندعهم ميزقون الكويت ويشعلون 
الفتنة، والفتنة نائمة لعن اهلل من 

أيقظها.
وأعلن الراشد: من يريد السعودية 

تكون بلدا له فاألبواب وحدود 
الكويت مفتوحة له، وال يأتينا 

بتصريحات ليلغي سيادتنا 
الوطنية ونحن نكن كل احترام 

ألشقائنا في السعودية ومن يريد 
السعودية بلدا فليتفضل وتذكرته 

على حسابي!

حشد جماهيري في ساحة التغيير

حسني القالف

د.سلوى اجلسار

علي الراشد

صالح عاشور

عدنان املطوع

د.روال دشتي

الطبطبائي: نحن 
لسنا ضد االعتصام 
أو التعبير عن الرأي 

بل ضد التخريب 
والتكسير


