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بعد االجتماع الذي دعا إليه وشارك فيه 30 نائبًا وقاطعه نواب »الشعبي« و»التنمية«

اخلرافي: حريصون على وأد الفتنة وأسبابها وتعزيز الوحدة الوطنية
إحالة اقتراحات النواب ملكتب املجلس لدراستها واتخاذ اإلجراء املناسب

الرئيس جاسم اخلرافي مترئسا االجتماع التشاوري ومحاطا بنائبه عبداهلل الرومي ود.ضيف اهلل  أبورمية وشعيب املويزري وسعدون حماد ودليهي الهاجري

د.وليد الطبطبائي الرئيس جاسم اخلرافي 

مع دول اخلليج، اذ نفاجأ بعد 
اقل من 50 يوما من صدور احلكم 
بشأن الشبكة التجسسية نتفاجأ 
بهذه الزيارة وعودة الس���فراء 
التنس���يق  والعالقات وجلنة 

الوزارية وكأن شيئا لم يكن.
وردا على س���ؤال بأن هذا 
االستجواب يعد تدخال في سيادة 
الدولة في عالقاتها اخلارجية 
وفي شأن ال يعني النواب، قال 
القومي  الطبطبائ���ي ان االمن 
يعنينا كش���عب قبل ان نكون 
نوابا، والحظنا ان مجلس األمة 
ش���كل جلنة لتقصي احلقائق 
بعد عام 1992 واستنكر سياسة 
التراخي مع اجلانب العراقي، ولن 
نكرر اخطاء املاضي، حيث لم 
يكن هناك مجلس امة ليحاسب 
احلكومة ويتابع تصرفاتها، اما 
اآلن فاملجلس موجود ويجب 
ان يحاس���ب احلكومة على اي 
القومي  تراخ في حماية األمن 
مشددا على ان اخلطر االيراني 
ال يقل عن اخلطر العراقي ايام 

االحتالل.

المادة 106

من جانبه اكد النائب صالح 
عاشور ان املجتمعني لم يطلبوا 
تفعيل املادة 106 من الدستور، 
وش���ددوا على ضرورة تفعيل 
الداخلي���ة للمجلس،  الالئحة 
مشيرا الى ان املجتمعني خولوا 
رئيس املجلس جاسم اخلرافي 
بالقيام مبساع لرأب الصدع بني 

النواب.
وقال عاشور ان ما حصل في 
مجلس امس االول من اشتباك 
بني النواب خطأ وكلنا متفقون 
على ذلك، واملجتمعون تطرقوا 
الى العديد من اآلراء واكدوا على 
ان ملا حدث اسبابا وهي اسباب 
عميقة، معربا عن خشيته من ان 

ينتقل ما حدث الى الشارع.
وشدد على ضرورة معاجلة 
اس���باب املش���كلة عمليا ولم 
يس���تبعد ان تكون للمشكلة 

اسباب خارج البرملان.
وقال ان اج���راءات رئيس 
اجللسة عبداهلل الرومي كانت 
صحيحة وهذه هي الدميوقراطية 
ان تستمع للرأي اآلخر، منتقدا 
ع���دم حضور اعض���اء كتلتي 
التنمي���ة واالص���الح والعمل 
الشعبي االجتماع، مشيرا الى 
ان هذا االجتماع ليس ملناقشة 
اس���تجواب بل ملناقشة قضية 

خطيرة تخص البلد.

30 نائبا

وفي نفس السياق،أكد النائب 
حسني احلريتي ان االجتماع الذي 
دعا إلي���ه رئيس مجلس األمة 
ملناقشة ما حصل في اجللسة 
األخيرة من تالس���ن وضرب 
حضره 30 نائبا وكل عضو أدلى 
بدلوه في كيفية إزالة ما حدث 
وأن نعود أحبة كما جبلنا عليه 
في الكويت ال فرق بني س���ني 
وشيعي، وذكر أنه دعا النواب 
إلعانة رئيس مجلس األمة على 
تطبيق الالئحة الداخلية رقم 89 
والتي وضعت اجلزاءات على 
الذي يخل بالنظام في  النائب 
املجلس، الفتا الى انهم طبقوا 
املادة في فترات س���ابقة  هذه 
لكن لوج���ود بعض املجامالت 
استخدمت ملرة واحدة، مشيرا 
الى انه طالب باالجتماع مبنع 
اجلمهور من التواجد في الدور 

األرضي ووضع حواجز.
ودعا كل من له صلة باالبتعاد 
عن نشر كل ما يدعو الى دغدغة 
الطائفية  املش���اعر وتأجي���ج 
والقبلي���ة حت���ى نحافظ على 

أش���اد رئيس مجلس األمة 
جاسم اخلرافي بالتعاون الذي 
أب���داه النواب، مش���يرا الى ان 
املجتمع���ني تناول���وا األحداث 
املؤسفة التي طرأت في جلسة 
املجلس التي عق���دت األربعاء 
وسبل االس���تفادة مما حصل 

لعدم تكراره في املستقبل.
وأضاف اخلرافي في تصريح 
الى الصحافيني عقب االجتماع 
التش���اوري الذي دعا اليه في 
مكتبه امس وحضره 30 نائبا: 
»أنا س���عيد به���ذا اللقاء الذي 
أبدى الكل خالله احلرص على 
املأساوية  عدم تكرار األحداث 
اتاحة  واحل���رص على ع���دم 
الطائفية او  الفرصة للفتن���ة 
القبلية، وحماية مجتمعنا من 

ان تنفجر فيه الفتنة«.
وقال: »كن���ا حريصني على 
الفتنة وأسبابها، وتعزيز  وأد 
الوطني���ة«، موضحا  الوحدة 
التي تداولها  ان بعض األفكار 
الزمالء ستحال الى مكتب مجلس 
األمة من أجل التوصل الى كل من 

شأنه مواجهة أسباب الفتنة.
وسئل ان كان هناك توجه 
لس���حب القضايا املرفوعة من 
النواب، فأجاب: »لم نصل بعد 
لهذه املرحلة، وكلنا أمل في ان 

نصل الى النتائج املرجوة«.

ال فرق بين أهل الكويت

وفي هذا االطار، أكد النائب 
حس���ني احلريتي ان االجتماع 
الذي دع���ا إليه رئيس مجلس 
األمة جاس���م اخلرافي ملناقشة 
ما حصل في اجللسة األخيرة 
من تالسن وضرب مت بحضور 
29 نائبا وكل عضو أدلى بدلوه 
في كيفية إزالة ما حدث لنعود 
إلى ما جبلنا عليه في الكويت ال 
فرق بني سني وشيعي، مشيرا 
ال���ى ان دعوة الن���واب جاءت 
إلعانة رئيس مجلس األمة في 
تطبيق الالئحة الداخلية والتي 
وضعت اجلزاءات على النائب 
الذي يخل بالنظام في املجلس، 
الفتا الى انهم طبقوا هذه املادة 
في فترات سابقة لكن لوجود 
بعض املجامالت استخدمت ملرة 
واحدة، مش���يرا الى انه طالب 
في االجتماع مبن���ع اجلمهور 
من التواجد في الدور األرضي 

ووضع حواجز.
ودعا كل من ل���ه صلة الى 
االبتعاد عن نشر كل ما يدعو 
الى دغدغة املش���اعر وتأجيج 
الطائفية والقبلية حتى نحافظ 

على وحدتنا الوطنية.

الروح السامية

من جهته، قال النائب خالد 
السلطان في رسالة إلى الشعب 
الكويتي الذي انزعج من احداث 
اجللس���ة من تالسن وتشابك 
باأليدي ان ما حدث كان شذوذا 
عن قيم وأصالة الشعب الكويتي 
الذي ال يقب���ل أن تكون هناك 
تفرق���ة وحريص على الوحدة 

الوطنية.
واش���ار الس���لطان إلى ان 
جميع االطراف التي ش���اركت 
في »الهوش���ة« أبدت موافقتها 
اللحمة داخل قاعة  اعادة  على 
عبداهلل السالم، مشيرا الى ان 
ما حص���ل قضية عابرة وكلنا 
القادمة  ثقة بتجاوزها واأليام 
ستكشف الروح السامية ألطراف 

املشكلة.

تصفية النفوس

م���ن ناحيته، ق���ال النائب 
ان االجتماع  د.حس���ن جوهر 
كان ايجابي���ا ومثم���را ومليئا 

بالصراحة والوضوح وتطرق 
إلى نقاط عملية ملعاجلة الوضع، 
مش���يرا الى أن اهمها املساعي 
احلمي���دة لتطويق الوضع من 
خالل رئيس مجلس األمة جاسم 
اخلرافي واعادة تصفية النفوس 
واالجتماع مع األطراف التي كانت 

السبب الرئيسي للمشكلة.
واض���اف جوه���ر أن���ه مت 
التباحث الس���تدراك هذا األمر 
واحملافظة على الوحدة الوطنية 
وعدم السماح بتأجيج أي نوع 
من الفنت في الشارع الكويتي، 
الفتا ال���ى ان اجلميع في غنى 
عن ذل���ك واملجتمع يتطلع إلى 

االبتعاد عنه هذه االجواء.
وبني ان املجتمعني ش���ددوا 
على ضرورة أال متر حادثة أمس 
الك���رام، مطالبني  األول مرور 
بتفعيل مواد الالئحة الداخلية، 
الس���يما امل���ادة )89( لتطبيق 
العقوبات على من تس���بب في 
هذه االحداث، حتى يكون هناك 
رادع، وتعاد هيبة املجلس مع 
ضم���ان عدم تك���رار مثل هذه 

االحداث مستقبال.
وأش���ار جوه���ر ال���ى أنه 
الى قضي���ة املصاحلة  تطرق 
ومواجه���ة الن���واب لبعضهم 
البعض بحكم املودة والزمالة 
و»امليانة« السيما فيما يتعلق 
بالتصريحات االستفزازية من 

قبل البع���ض، مؤكدا على أنه 
ال خير في ن���واب ال يضحون 
من أجل الوحدة الوطنية حتى 
لو كان هذا األمر ضد املصالح 

االنتخابية أو اخلاصة.
وتابع أنه كانت هناك دعوة 
بأن تكون جمعيات النفع العام 
أو الشخصيات العامة والنواب 
انفسهم هم من يتصدى القرب 
املقربني لهم سواء كانوا نوابا 
او غيرهم في حال ارتكابهم اي 
خطأ مي���س الوحدة الوطنية، 
موضحا ان هذا التصدي يكون 
على شكل تصريحات او بيانات 

تستنكر ما حدث.
ومتنى جوهر على الشعب 
الكويتي أن يتجاوز أحداث امس 
األول رغم املرارة التي يحسها 
اجلميع، واإلحساس باخلجل 
الكبير امام الرأي العام العاملي، 
مطالبا اجلميع بطي الصفحة 
وفتح صفحة جديدة تكرس مبدأ 
التعايش السلمي بني كل اطياف 

املجتمع الكويتي.
ونف���ى جوه���ر أن يك���ون 
املجتمعون قد تطرقوا ملوضوع 
املادة 106 من الدستور، مؤكدا 
ان األمر ل���م يطرح من أي من 

النواب.

قواعد انتخابية

من جانبه، قال النائب عدنان 

املطوع انه لم يجلس مع قواعده 
االنتخابية ولم يأخذ مشاوراته 
حتى يقرر هل س���يتنازل عن 
الدعوى املرفوعة من جانبه ضد 
عدد من الن���واب الذين اعتدوا 
عليه بالضرب في جلسة امس 

االول.
واضاف املطوع في تصريحات 
للصحافيني عقب حضوره لقاء 
الرئيس اخلرافي التشاوري في 
مجلس األمة أمس: بعد مشاورة 
قواعدي إذا كان الرأي اجلماعي 
هو التن���ازل فس���وف اتنازل 
واتصالح، ما إذا كان الرأي غير 

ذلك فسأستمر في التقاضي.
الكويت دولة  ان  وأض���اف 
مؤسسات وقانون، لذلك جلأت 
الى القانون ألخذ حقي من الذين 
اعت���دوا علي بالض���رب، النها 
س���ابقة خطيرة لم حتدث في 
مجلس األمة ويجب اال تتكرر 
بعد ذلك، الفتا الى ان ما حدث 
اساء للكويت وللدميوقراطية 

الكويتية وملجلس األمة.
الرئيس  وش���كر املط���وع 
النواب امس  اخلرافي لدعوته 
التشاوري،  حلضور االجتماع 
مشيرا الى ان االجتماع حضره 
االغلبية النيابية، والكل شجب 
واس���تنكر ما حدث، ألن قاعة 
عب���داهلل الس���الم ه���ي مكان 
الكلمة احلرة والتآخي وحتمل 

املسؤولية، واحترام االختالف 
ف���ي الرأي وتغلي���ب مصلحة 
الكويت، موضحا ان س���بب ما 
حدث هو الشحن املوجود في 

الشارع ووسائل اإلعالم.
ووج���ه املطوع الل���وم الى 
وس���ائل اإلعالم التي ساهمت 
في تأجي���ج الناس والتصعيد 
وعدم مراعاة الوحدة الوطنية، 
مطالبا االعالم باعتباره السلطة 
الرابعة بأن يتحمل مسؤولياته 
ويدافع ع���ن وحدتن���ا وعدم 
التصعيد مطالبا جمعيات النفع 
العام واجلمعيات الدينية بأن 
مت���ارس دوره���ا بالدعوة الى 
الوحدة والبع���د عن التأجيج 

والتصعيد.
وأكد املطوع ضرورة عالج 
الشوائب املوجودة في املناهج 
التعليمية وف���ي االعالم وفي 
الشارع، موضحا أن االبناء في 
املدارس يح���دث بينهم عراك 
مستمر بسبب املناهج التي ال 
تراعي الوحدة الوطنية، داعيا 
نواب االم���ة الى االهتمام بهذه 

القضية.
واشار الى ضرورة التسامي 
على اجلراح من أجل الكويت، 
الفتا الى ان االختالف في الرأي 
والتراشق بالكالم ال غبار عليه، 
لكن ان يترك االنس���ان مقعده 
ويف���زع لي���س للتهدئ���ة بل 

للتصعيد، فه���ذا أمر مرفوض 
فيج���ب فض الش���جار وليس 

اشعاله.

دعوة سمو األمير

م���ن جانبه، اعل���ن النائب 
د.ولي���د الطبطبائي عن دعوة 
صاحب الس���مو االمير النواب 
املش���اركني ف���ي املش���اجرة 
واملناوشات الكالمية التي وقعت 
في اجللسة االخيرة لاللتقاء بهم 

االحد املقبل.
وقال الطبطبائي في تصريح 
للصحافيني ف���ي مجلس األمة 
امس: تلقينا دعوة من صاحب 
الس���مو على لس���ان الرئيس 
اخلرافي حلضور الغداء االحد 
املقبل في منزل سموه لترطيب 
األجواء، ونحن قبلنا هذه الدعوة 
الكرمية، وسنحضر سواء من 
شارك في التشابك باأليدي او 
التالس���ن الكالم���ي، وصاحب 
الس���مو والد اجلميع، ونحن 
مس���تعدون لترطيب االجواء 

وإعادة الهدوء.
وبسؤاله هل لديكم االستعداد 
للمصاحلة؟ رد الطبطبائي بأننا 
رددنا على االستفزازات وان شاء 
اهلل تتوقف هذه االستفزازات 
ونحن لن نرفض مبادرة سمو 
االمير ومن ميد لنا يده مند له 

ذراعا.
من جان���ب آخ���ر، أوضح 
ان���ه تقرر تأجيل  الطبطبائي 
املزم���ع تقدميه  االس���تجواب 
من قبله والنائب محمد هايف 
ومب���ارك الوعالن ال���ى االحد 
املقبل، مشيرا الى ان زيارة وزير 
اخلارجية االيراني علي صاحلي 
الكويت س���تكون محورا  الى 
مرتبطا باحملاور الثالثة املعلنة 
وهي االض���رار باألمن القومي 
من خالل التس���اهل مع ايران 
واالضرار بالعالقات اخلليجية 
البحرين  والتأخر في مساندة 

بقوات درع اجلزيرة.
الطبطبائ���ي ان عدد  وبني 
احملاور الثالثة لن يتغير وإمنا 
س���تكون زي���ارة صاحلي هي 
املدخل في االستجواب ألنها تؤكد 
ما ورد في االستجواب وتقدمي 
العالقات مع ايران على العالقات 

املطوع: قاعدتي 
االنتخابية صاحبة 
القرار في التنازل

عن الدعوى املرفوعة 
من عدمه

جوهر: طالبنا
بتطبيق املادة 89 

من الالئحة الداخلية 
ملنع تكرار ما حدث 
واحلفاظ على هيبة 

املجلس

احلريتي: يجب منع 
اجلمهور من التواجد 

في الدور األرضي
من خالل وضع 

احلواجز

رئيس مجلس األمة يحّذر من خطورة إثارة الفتنة الطائفية والتعسف في استخدام االستجوابات
حذر رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي من خطورة 

التعسف في استخدام النواب حلق االستجواب وتداعيات 
ذلك على االستجواب الذي يعتبر حقا دستوريا للنائب يجب 

أن يحسن استخدامه ليقوم بعمله الرقابي في تقومي عمل 
الوزراء.

وقال اخلرافي في مقابلة خاصة مع تلفزيون الكويت 
أجراها اإلعالمي ماجد الشطي بثت مساء أمس األول: »إنه 

ال يستطيع أحد أن يجادل في حق النائب في استخدام 
االستجواب ولكن آمل عدم التعسف من النواب في ممارسة 

حقهم وأال نسيء لهذه األداة الدستورية، وآمل وضع الكويت 
فوق أي اعتبار وتقوية الدميوقراطية من خالل احلوار البناء 
داخل مجلس األمة بعيدا عن اإلساءة أو التجريح«، معربا عن 
استغرابه من حتويل االستجواب إلى أداة اتهام بينما هي في 

واقع األمر أداة استفهام ومساءلة من النائب للوزير.
وأوضح اخلرافي ان من شأن االستجواب أن يساعد 

الوزير املستجوب على اإلصالح وأن يعطيه قوة أكثر داخل 
احلكومة ودعما للعمل واإلجناز.

وأعرب رئيس مجلس األمة عن مباركته لسمو رئيس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد جتديد الثقة به من صاحب 

السمو األمير الشيخ صباح األحمد ومباركته للوزراء آمال 
أن تكمل احلكومة اجلديدة دورتها وأن تعمل جنبا إلى 

جنب مع مجلس األمة وفق احلوار البناء الهادف وأال تؤخر 
اإلجنازات.

وحذر اخلرافي من خطورة إثارة الفنت الطائفية والفئوية 
والعنصرية البغيضة، مشيدا بحكمة صاحب السمو األمير 

في التعامل مع هذا امللف احلساس وتركيزه وحرصه الدائم 
على الوحدة الوطنية وتعزيزه، مؤكدا متانة العالقة والروابط 

بني أفراد املجتمع الكويتي مبختلف فئاته وطوائفه.
وأوضح ان مخاطر الفنت الطائفية تفوق بكثير احلروب 

اخلارجية ومن شأنها أن تفكك الشعوب وتطيح بالبلدان.
وشدد اخلرافي على أهمية الدور الذي تلعبه الصحافة 

واإلعالم مبختلف أساليبه في التأجيج واإلثارة أو التهدئة 
واملعاجلة.

وقال »من واجب صحافتنا أن تنتقد وتصحح إذا ما رأت 
أن هناك خلال يحتاج إلى تقومي لكن عليها احلذر من اإلثارة 
ملجرد اإلثارة، ومن واجب اإلعالم املرئي واملسموع وبجميع 

أنواعه أن يساهم في تعزيز وحدة املجتمع ومتاسكه 
وأن يبتعد عن اللعب بوحدة الوطن والعبث في نسيجه 

االجتماعي وإثارة الفنت«.
وحول الدميوقراطية الكويتية، قال اخلرافي »ينقص 

دميوقراطيتنا التنظيم السياسي حيث اننا ننتخب من 
منطلق طائفي أو قبلي أو فئوي. وكثيرا ما أسأل من 

برملانيني خارج الكويت: كم لديكم من حزب؟ وفي احلقيقة 
أن كل نائب ميثل حزبا«.

لكن اخلرافي أكد ان ذلك »ال يعني أننا اآلن مستعدون 
إلشهار األحزاب ألننا النزال نعتمد املنطلقات القبلية 
والطائفية والفئوية أساسا في اختياراتنا وتوجهاتنا«.

وقال رئيس مجلس األمة ان مسألة تعديل الدستور أتاحها 
الدستور نفسه كل 5 سنوات بهدف التطوير ومواكبة 
التغيرات واإلصالحات، معربا عن استغرابه من موقف 

البعض الرافض ألي تعديل في الدستور »بل وتكفير 
من يسعى أو يفكر في تطويره«، مشددا على أن تعديل 

الدستور يجب أن يكون بهدف تطويره ولتحقيق املزيد من 
احلريات ودعم الدميوقراطية.

وحول األحداث األخيرة في مملكة البحرين قال اخلرافي 
»إن احلوار هو األسلوب األفضل حلل اخلالفات وتلبية 
مطالب الشعوب في البحرين وغيرها« محذرا من مغبة 

التعسف في التعامل مع الشعوب »التي من حقها املطالبة 
بحقوقها«. واعتبر اخلرافي دول مجلس التعاون بعيدة عما 
يحدث من تغيرات كبيرة في بعض الدول العربية »األحداث 

األخيرة التي حصلت في الدول العربية ال متسنا بشكل 
مباشر وذلك ألنها جاءت بسبب اجلوع والبطالة التي ال 

توجد في بلداننا«، مؤكدا أهمية الدميوقراطية في ترسيخ 
العالقة بني احلكام وشعوبهم.

ودعا رئيس مجلس األمة اإليرانيني إلى احلوار مع جيرانهم 
في دول مجلس التعاون اخلليجي بعيدا عن التصريحات 

االستفزازية التي تؤجج اخلالف بني الطرفني وتترك تداعيات 
سلبية في عالقة الطرفني محذرا من خطورة تدخل أي 

طرف في الشأن الداخلي للطرف اآلخر.
وانتقد اخلرافي املبادرة اخلليجية في اليمن قائال »أعتقد 
ان املبادرة اخلليجية في اليمن لم توفق، واملبادرات يجب 

ان تكون مدروسة ووفق رؤية واضحة، وأال تكون الوساطة 
بشكل علني مفضوح وحتت أنظار وسائل اإلعالم دون 

التنسيق املسبق مع أطراف اخلالف والتمهيد للوفاق 
واإلصالح«.
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السلطان: أطراف اخلالف أبدوا موافقتهم على إعادة التضامن للمجتمع
الطبطبائي: صاحب السمو والد اجلميع ومستعدون لترطيب األجواء وإعادة الهدوء

حسني مزيد وعادل الصرعاوي واالمني العام عالم الكندري صالح عاشور وغامن امليع وخالد العدوة ومحمد املطير ومبارك اخلرينج وناجي العبدالهادي وعدنان عبدالصمد

د.معصومة املبارك وفيصل الدويسان ومرزوق الغامن ود.سلوى اجلسار وخالد السلطان وسعد اخلنفور

وحدتنا الوطنية.
من جهته، وجه النائب خالد 
السلطان رس���الة الى الشعب 
الكويتي الذي انزعج من الذي 
حدث في اجللس���ة من تالسن 
وتشابك باأليدي، الفتا الى ان ما 
حدث هو شذوذ عن قيم وأصالة 
الشعب الكويتي والذي ال يقبل 
ان تكون هناك تفرقة وحريص 

على الوحدة الوطنية.
وأشار الس���لطان الى ان ما 
حصل في طريقه الى التجاوز، 
الفتا الى ان جميع األطراف التي 
أبدت  ش���اركت في »الهوشة« 
اللحمة  إع���ادة  موافقتها على 
الس���الم،  داخل قاعة عبداهلل 
مبشرا الشعب الكويتي بأن ما 
حصل هي قضية عابرة، وكلنا 
ثق���ة بتجاوزها واأليام املقبلة 
ستكشف الروح السامية ألطراف 

املشكلة.

مصالحة بين النواب

النائ���ب عدنان  كما نف���ى 
النواب  عبدالصمد ان يك���ون 
املجتمعون عند مكتب رئيس 
املجلس جاس���م اخلرافي أمس 
قد تطرقوا الى ضرورة تفعيل 
املادة 106 من الدستور اخلاصة 

بتعليق املجلس ملدة شهر.
وقال: »لم نتطرق لذلك أبدا، 
وال إلى تأجيل اجللسات وكان 
االجتماع منصبا على ضرورة 
الداخلية  الالئحة  تفعيل مواد 
للمجلس«، مؤكدا اتفاق النواب 
املجتمعني عل���ى تبني خطوة 
الرئي���س اخلرافي ف���ي إمتام 
املصاحلة بني النواب الذي وقع 

بينهم الشجار.
وأض���اف عبدالصم���د ان 
املجتمعني أكدوا ضرورة عالج 
املشكلة من جذورها ومحاولة 
عدم تكرار ما حدث كونها جاءت 
نتيجة تراكمات سابقة، واصفا 

االجتماع بالودي واألريحي.
وأوض���ح كن���ا نتمن���ى ان 
يرى الناس كيف كان انعكاس 
االجتماع الذي ش���مل اكثر من 
30 نائب���ا وال���ذي كان مغايرا 
لألجواء التي شهدتها اجللسة 

األخيرة.
وتاب���ع: املجتمع���ون عند 
اخلرافي أيدوا جميع اإلجراءات 
التي اتخذه���ا عبداهلل الرومي 
أثناء ترؤسه جانبا من جلسة 
أول من أمس، وكذلك جاس���م 

ملا ميكن أن تق���دم عليه بقية 
شرائح وفئات املجتمع من أفعال 
مماثلة على نطاق واسع وهو ما 
يتطلب حتركا سريعا وفوريا 
الدولة بجميع مؤسساتها  من 
واملجتمع املدن���ي بكل أطيافه 
الداهم  له���ذا اخلطر  للتصدي 

الذي يحوم في البالد.
»املنب���ر  يح���ذر  كم���ا 
الدميوقراطي« من اس���تمرار 
االوضاع احلالية لكفاءة اخلطاب 
الطائف���ي في تعبئة وجتييش 
املواطنني في مشاريع مواجهة 
تدميري���ة لبلدهم وذات نتائج 
وخيمة على السلم االجتماعي 
بس���بب ردتهم للشكل البدائي 
الهمجي للمجتمعات املتناحرة 
وغير املستقرة، ويحذر جميع 
املتنافسة  االطراف السياسية 
سواء من السلطة أو التيارات 
السياسية املختلفة من استثمار 
العامة جتاه اخلطاب  عواطف 
املفتت الطائفي في حتقيق رواج 
وتكسب ودعاية جماهيرية أو 
مكاسب سياسية سترتد عليهم 
الحقا بنتائ���ج كارثية في ظل 
االحداث التي تشهدها املنطقة، 
الدميوقراطي«  لذا فان »املنبر 
يدع���و الس���لطتني التنفيذية 
والتشريعية الى االلتئام الفوري 
الجناز تشريعات جترم وتعاقب 
ب���ث الكراهي���ة ب���ني مكونات 
املجتمع طائفيا وعرقيا، وكذلك 
املذهبي في  استخدام اخلطاب 
العمل السياس���ي وازدراء أية 
شريحة من ش���رائح املجتمع 
بسبب معتقداتهم أو انتمائهم 

االجتماعي.
»املنب���ر  يعب���ر  واذ 
الدميوقراطي« عن اس���تيائه 
الش���ديد من تدني مس���توى 
االداء والتمثي���ل النيابي لدى 
بعض ممثلي االمة، وتهاونهم 
مع استحقاقات البلد الوطنية، 
ليدعو مجددا جميع املواطنني 
الك���رام الى عدم االجنرار وراء 
التحريضي،  اخلطاب املذهبي 
وفاعلياته من جتمعات وخالفه 
الفقه في السياسة،  وتوظيف 
ملا يش���كله ذلك من وقود لنار 
الفرقة والتشرذم واالصطفافات 
الطائفية التقس���يمية املخربة 
الكويت���ي واملدمرة  للمجتمع 
للدولة وملستقبل جميع أبنائنا، 
مطالبني بتحرك وطني شامل 
على جميع املستويات للدفاع 

عن س���المة الوطن والتصدي 
الفتنة الطائفية الذي  ملشروع 

يتم ترويجه في البالد.

تجمع الميثاق الوطني

و أصدر جتمع امليثاق الوطني 
بيان���ا  حول احداث العنف في 
مجلس األم���ة جاء كالتالي: إن 
االح���داث املؤمل���ة التي حدثت 
في قاعة عبداهلل الس���الم من 
تصادم واعتداء بدني ولفظي 
تعتب���ر نتيج���ة متوقعة اثر 
تصاعد لغة التطرف والتجريح 
والشخصانية والتهديد الفئوي 
بالوعد والوعيد والذي ازداد في 
اآلونة االخيرة واستمرار بعض 
النواب وغيرهم من الشخصيات 
داخل وخارج قبة عبداهلل السالم 
في شحن النفوس وهو مؤشر 
الى  مؤس���ف وخطير يضاف 
الدميوقراطية  انتكاسة  سجل 
الكويتية وانحرافها عن روح 

ومبادئ الدستور الراقية.
إننا في الوقت الذي نطالب 
القدوة  النواب باعتبارهم  فيه 
العمل  التي تق���ود  الوطني���ة 
التشريعي والرقابي باحلفاظ 
الدميوقراطية  عل���ى ص���ورة 
لنطالب مجلس األمة بتفعيل 
الالئح���ة الداخلي���ة الضابطة 
حلدود عضو مجلس األمة في 

قاعة عبداهلل السالم.
وجاء في البيان ان التقاعس 
في ذلك يفتح املجال لهدر كرامة 
عض���و مجلس األم���ة وتهديد 
حريته املسؤولة في طرح آرائه 
احملصنة دستوريا ويساهم في 
خروج مجلس األمة عن اإلطار 
الصحيح الذي حدده الدستور 
مما يتسبب في ضياع اولويات 
املجلس وهدر للجهد والوقت في 
امور تساهم في هدم مكونات 
ومستقبل هذا الوطن ونسيجه 
الداخلي بدال م���ن االرتقاء به 

واالخذ بيده ملستقبل افضل.
نتمن���ى ان يب���ادر النواب 
املعني���ون بهذه االح���داث الى 
الكويتي  االعت���ذار للش���عب 
واالعتذار املتبادل وتعزيز األلفة 
والتعاضد فيما بينهم وتصفية 
القلوب إلعادة الصورة املشرقة 
للدميوقراطية الكويتية العريقة 
الش���عب  الثقة لدى  وإع���ادة 
الكويتي مبؤسسته التشريعية 
والرقابية حتى ال ينعكس ذلك 

على الشعب بكل فئاته.

االربعاء املاضي 2011/5/18 صورة 
مخزية وفاجعة سياسية متثلت 
في اشتباكات واعتداء بالضرب 
بني عدد من نواب االمة بناء على 
انتماءاتهم املذهبية، في سابقة 
مهينة لتراث دولة الكويت القائم 
على التآخي والتعاضد الوطني، 
وامتهان لنضال وجهود اآلباء 
املؤسسني للدولة مبؤسساتها 
الدستورية املختلفة، وموروث 
الكويتي���ني القائم على احلوار 
والتفاه���م واحملب���ة املتبادلة 
بني جمي���ع ش���رائح املجتمع 
التي تشكل الصيغة الكويتية 
املختلفة واملتميزة، التي صنعت 
الريادة ومنارة احلرية واالنفتاح 
الذي ش���ع ف���ي املنطقة وكان 
قاطرة انتقالها للدولة احلديثة 

املدنية. 
ان »املنب���ر الدميوقراط���ي 
الكويت���ي« وهو يتابع ما حذر 
من نتائجه بس���بب الش���حن 
الطائف���ي واخلط���اب املذهبي 
الفج والتحريضي، واملمارسات 
السياسية القائمة على االنتماء 
الديني واخلالف العقائدي، ليعبر 
مجددا عن خشيته الشديدة من 
تداعيات هذه االفعال املشينة، 
التي بدأت تنتقل من املالسنات 
والعنف اللفظي الى عنف مادي 
ارفع  جس���دي متبادل، داخل 
منتديات احلوار والقرار الوطني 
البرملان،  املمثل في  الدولة  في 
وحتول بعض ممثلي االمة الى 
قدوات سلبية لالقتتال والتناحر 
الطائفي مبا يدق ناقوس اخلطر 

اخلرافي، مبينا انه كان بإمكان 
أي نائب لديه حتفظ او اعتراض 
على حديث نائب آخر ان يلتزم 
بالالئحة وان يطلب الفرصة أو 
نقاط النظام للحديث والرد على 

ما هو فيه مساس.
وعند ممازحته قبيل االنتهاء 
من تصريحه بأن الشعب يريد 
املصاحلة قال: »الش���عب يريد 

إسقاط القروض«.

المنبر الديموقراطي

وأصدر »املنبر الدميوقراطي 
الكويتي« بيانًا بش���أن أحداث 
جلسة األربعاء 2011/5/18 التي 
شهدت »اشتباكات واعتداءات 
النواب عل���ى بعضهم البعض 
في قاعة املجلس« وجاء البيان 

كالتالي:
قبل أن تستفيق قاعة عبداهلل 
الس���الم في مجل���س االمة من 
هول صدمة من العيار الثقيل 
أطلقتها احلكومة يوم الثالثاء 
2011/5/17 مبوافقة املجلس على 
طلبها بتأجيل االستجواب املقدم 
لسمو رئيس الوزراء من النائبني 
 � الس���عدون  الفاضلني: أحمد 
العنج���ري ملدة  عبدالرحم���ن 
سنة، مما يعد سابقة خطيرة 
لم تش���هدها احلياة البرملانية 
الكويتية طوال خمسني عاما في 
كيفية شل وتعطيل حق النائب 
ف���ي الرقابة، وانتهاكا س���افرا 
لصالحيات مجلس االمة والتفافا 
صريحا على مواد الدس���تور، 
شهدت القاعة نفسها في جلسة 

»املنبر الدميوقراطي« 
يستنكر أحداث 

جلسة األربعاء ويحذر 
من استمرار الشحن 

الطائفي

»امليثاق الوطني« 
يطالب النواب 

باالعتذار للشعب 
الكويتي واحلفاظ 

على صورة 
الدميوقراطية الكويتية

أسماء النواب احلضور في
اجتماع الرئيس اخلرافي التشاوري
عسكر العنزي، سعد اخلنفور، خالد السلطان، غامن امليع،
مبارك اخلرينج، خلف دميثير، الصيفي مبارك الصيفي،

شعيب املويزري، محمد املطير، د.حسن جوهر،
صالح عاشور، ناجي العبدالهادي، د.سلوى اجلسار،

عدنان عبدالصمد، مبارك الوعالن، عدنان املطوع، د.روال دشتي، 
مرزوق الغامن، ضيف اهلل أبورمية، معصومة املبارك، سعدون 

حماد، حسني مزيد، دليهي الهاجري، خالد العدوة، عبداهلل 
الرومي، عادل الصرعاوي، حسني احلريتي، جاسم اخلرافي، 

صالح املال، فيصل الدويسان.

قوى سياسية: ترسيخ روح التعاون 
والتآخي بني فئات املجتمع

العودة لـ »األنباء«: متنياتنا جلميع شرائح 
املجتمع بأن تتعامل مع قضية أبنائنا

في غوانتانامو على أنها إنسانية ووطنية
عبر رئيس اللجنة الشعبية الهالي معتقلينا في غوانتانامو 
خالد العودة عن اسفه ملا حدث امس في مجلس االمة حيث 

قال: لقد آملنا ما حصل داخل قاعة عبداهلل السالم، وكنا نأمل 
ان تكون هذه القضية االنسانية بعيدة عن اي جتاذبات 

سياسية او ايديولوجية او طائفية.
واضاف العودة: كنا خالل العشر سنوات املاضية وحتى االن 
نحرص على ان تكون هذه القضية انسانية بحتة، وكنا خالل 
السنوات السابقة حذرين أال يتم تداول قضية ابنائنا بأسلوب 
مسيس او طائفي أو ايديولوجي وبالفعل قطعنا هذه السنوات 
في هذه االستراتيجية وبهذا العمل الدؤوب الهادئ واستطعنا 
ان نستعيد عشرة من ابنائنا وال نزال نسعى الستعادة فايز 

الكندري وفوزي العودة.
ومتنى العودة من جميع شرائح املجتمع الكويتي ان تفهم 

وتتعامل مع القضية على انها قضية انسانية بحتة ووطنية 
بحتة بعيدة عن اي صراعات اخرى، كما متنى على من يتفهم 
هذا املوضوع ان يقوم بكل ما امكنه ملساعدتهم على اسعادة 

معتقلينا من غوانتانامو.
وفي مسألة اخرى، وبخصوص ما اوردته بعض الوكاالت 
عن السماح الهالي املعتقلني بزيارتهم في غوانتانامو قال 

العودة هذا اخلبر صدر عن تقرير ملنظمة العفو الدولية حيث 
اشارت فيه الى اوضاع املعتقلني في غوانتانامو، كما تطرقت 

الى اوضاع معتقلينا فوزي العودة وفايز الكندري، مشيرا 
الى انها طالبت االدارة االميركية اما بإطالق سراحهما او 

محاكمتهما محاكمة عادلة، وكذلك طالبت باعطاء احلق جلميع 
اهالي املعتقلني بزيارتهم في غوانتانامو، الفتا الى انه كان رد 

االدارة االميركية انها ستنظر في املوضوع.
ورأى العـــودة ان هـــذا الكالم يتكرر كـــل عـام وال 

يوجد اي تطبيق من قبـــل االدارة االميــركية العتبــارات 
يرونها غير مناســبة ضاربني باجلانب االنسان عرض 

احلائط.
بيان عاكوم  ٭

أصدر التحالف االســالمي الوطني والتيار التقدمي الوطني 
وجتمع الرسالة االنسانية وجتمع امليثاق الوطني وحركة 
العدالة والتنمية بيانا حول احــداث جلسة 18 مايو جاء 
فيه: آملنا ما حدث في جلــسة مجــلس االمة االخيرة 

من ممارسات خرجت عن األطر الديــموقراطية الراقية 
واملتحضرة والتي نعــلن اسفنا واستنكارنا لتلك املمارسات 

ورفضنا التام لها، الســاءتها الكبيرة لكل الكويت ولكل 
شعبها.

وفي حني كنا نتمنى اال يحدث مثل ذلك األمر املؤسف فاننا 
نؤكد على خطورة ان يتحول الى حدث حتاول بعض االطراف 

استغالله الثارة النعرات الطائفية بني ابناء هذا البلد العزيز.
وعليه فاننا ندعو جميع عقالء القوم وكل الشرفاء والغيارى 
في هذا البلد وما اكثرهم، من اجل العمل علي تهدئة األمور 

والوقوف سدا منيعا امام محاوالت املغرضني الثارة تلك 
النعرات وتفويت الفرصة على من يسعون لبث روح الفرقة 

والفتنة في املجتمع الكويتي اآلمن.
فالوطن اليــوم بأمــس احلاجة الى الوحدة واالنسجام 

والترابط والــذي يكــون من خالل احلوار والتالقي بعيدا 
عن االصطفافات التي لن جنــني منها سوى ما يهدد ترابط 

اهل هذا البلد ومتاسكهم الذي هو اساس استقراره وأمنه 
وأمانه.

ونحن على ثقة تامة بحكمة رجاالت هذا البلد احلبيب 
ومواطنيه الشرفاء في سبيل ترسيخ روح التعاون والتآخي 

بني جميع فئات املجتمع ومختلف طوائفه وتياراته وشتى 
انتماءاته وذلك من اجل التصدي ملن يسعى لشق الصف 
واثارة الفنت ويحاول النيل من وحدتنا الوطنية والتي هي 

سورنا احلقيقي ومالذنا اآلمن.
كما اننا نأمل من القائمني على املؤسسات االعالمية مبختلف 
مسمياتها الوعي التام بخطورة املرحلة وحساسية الظروف، 
ما يجعلهم اكبر املساهمني وبشكل فعال في ترسيخ وحدة 

املجتمع ومتاسكه.


