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اإلدانة الواضحة لتورط األجهزة 
والديبلوماسيني املستندة على 
األدلة والقرائن، وزاد أنه »يتمنى 
أن تتمخض نتائج التقاضي على 
نتائج إيجابية« وهو ضغط غير 
مباشر على القضاء الكويتي ليتخذ 
مسارا معينا في استئناف النظر 
في هذه القضية، كذلك لم يتردد 
صاحلي ف���ي أن يعلن وهو في 
الكويت رفض حكومته ملا وصفه 
ب� »التدخل األجنبي العسكري في 
البحرين« ويعني بذلك مشاركة 
قوة درع اجلزيرة لدول مجلس 
التعاون اخلليجي لطلب حكومة 
البحرين مساعدتها على  مملكة 
حف���ظ األمن في رب���وع اململكة 

الشقيقة.
والغريب أن تصريحاته هذه 
أوردته���ا وكالة األنباء الكويتية 
الرس���مية على عالته���ا دون أن 
يصحبها أو يتبعها أي رد من قبل 
الكويتية،  مسؤول في احلكومة 
مما يعد قبوال رسميا لها من قبل 
حكومة الش���يخ ناصر، أو على 

األقل عدم االعتراض.
إن اس���تقبال حكومة رئيس 
الش���يخ ناصر  الوزراء  مجلس 
النظام  احملمد لوزي���ر خارجية 
اإليراني على كل العلل واملثالب 
التي بيناها  السياسية واألمنية 
هو لي���س بحادث���ة منعزلة أو 
تصرفا شاذا عن باقي سياسات 
ه���ذه احلكوم���ة، ب���ل هو منط 
مستدمي ونهج مس���تمر بدأ مع 
تولي الشيخ ناصر موقع رئاسة 
الكويتية في  التنفيذية  السلطة 
فبراير من عام 2006 واستمر عبر 
سبع حكومات متواصلة آخرها 
احلكومة احلالي���ة والتي افتتح 
أعمالها بهذه اخلطوة املاسة بكرامة 
وأمن الشعب الكويتي واملخالفة 
ملب���ادئ اإلخوة والتع���اون مع 
أشقائنا اخلليجيني، هذه املبادئ 
التي هي راسخة في تاريخ عالقة 
الكويت بشقيقاتها وهي املبادئ 
التي بني عليها مجلس التعاون 

اخلليجي عام 1981.
إن روابط الكويت بالشقيقات 
اخلليجيات ليست بديال سياسيا 
ب���ني بدائل حتى يؤخذ أو يترك، 

وأعمال تخريب واعتداء على مقر 
البعثة الديبلوماسية السعودية في 
كل من طهران ومشهد، بل تردد أن 
اململكة رفضت حتى مرور وهبوط 
طائرة وزير اخلارجية اإليراني في 

اململكة للتزود بالوقود.
وأيضا جاءت زيارة صاحلي 
للكويت في الوقت الذي تستمر فيه 
التصرفات االستفزازية اإليرانية 
على أمن واستقرار وسيادة مملكة 
البحرين الشقيقة، ونذكر منها على 
س���بيل املثال ال احلصر حتريك 
سفينة محملة بعناصر احلرس 
إلى  الثوري اإليراني إلرس���الها 
س���واحل البحرين بزعم إيصال 
مساعدات للشعب البحريني، وهي 
الس���فينة التي رفضت البحرين 
استقبالها معتبرة إياها جزءا من 
سلسلة احملاوالت اإليرانية لزعزعة 
أمنها واستقرارها، وصرح الشيخ 
فواز بن محمد آل خليفة رئيس 
هيئة شؤون اإلعالم في البحرين 
في 14 مايو املاضي بان املنامة لم 
تطلب من إيران إرس���ال سفينة 
البحرين، وإاها  إلى  مس���اعدات 
تعتبر اخلطوة اإليرانية »تدخال 
البالد«، وتعد تلك  في ش���ؤون 
التصرفات اإليرانية االستفزازية 
مساسا بأمن وسيادة دول مجلس 

التعاون اخلليجي.

تبادل السفراء 

ول���م تكتف حكوم���ة رئيس 
الش���يخ ناصر  الوزراء  مجلس 
احملمد باستقبال الوزير صاحلي 
بل فوجئ الشعب الكويتي بالوزير 
اإليراني يتولى وهو على أرض 
الكويت باإلعالن عن عودة سفيري 
الكويت وإيران إلى مقري عملهما 
قريبا وإلى معاودة اللجنة العليا 
املشتركة بني البلدين إلى نشاطها 
وعملها وذلك من دون أن يسمع 
شعبنا أي تفسير أو تبرير لهذه 
اخلطوة على رغم استمرار نظام 

طهران في نهجه ومواقفه. 
وزيادة على ذل���ك لم يتردد 
الوزير اإليراني في الطعن ضمنا 
في أحكام القضاء الكويتي عندما 
صرح نافيا »جملة وتفصيال« أي 
عالقة لنظامه بالشبكة على رغم 

املؤامرة حيكت لألسف من جهات 
لم يصدر من الكويت جتاهها إال كل 
خير ومودة، وقد صعقنا بأن تكون 
هذه الش���بكة التآمرية مرتبطة 
بعناصر رسمية في اجلمهورية 
اإلسالمية اإليرانية، لذلك شكلنا 
خلية أزمة في وزارة اخلارجية، 
واستدعينا السفير الكويتي في 
القائم باألعمال  طهران وكذل���ك 
اإليراني الذي مت تسليمه مذكرة 

احتجاج«.
فما الذي تغير في نهج إيران 
جتاهن���ا أو جت���اه دول اخلليج 
الشقيقة حتى يتغير موقفنا بعد 
اقل من خمسني يوما من صدور 
أحكام القض���اء الكويتي العادل 
بإدانة التورط اإليراني حتى نبادر 
إلى استقبال وزير خارجية النظام 
املتجسس؟ وهل تالشت املؤامرة 

اإليرانية خالل هذه املدة؟
ويأت���ي اس���تقبال احلكومة 
الكويتي���ة لصاحل���ي وصحف 
النظ���ام اإليراني تتوعد الكويت 
باالعتداء العس���كري املباشر إذا 
هي لم متتثل لنزوات وضغوط 
حكام طهران، فقد نشرت صحيفة 
»جمهوري إس���المي« الطهرانية 
اللصيقة بالنظام مقاال افتتاحيا 
في 13 ابريل 2011 يتوعد الكويت 
بضربه���ا بالصواريخ وجاء في 
نص املق���ال »»لقد ذاقت الكويت 
سابقا طعم صواريخ »دودة القز« 
اإليرانية كما أنها خبرت ضرباتنا 
املاحقة في أوج احلرب املفروضة 
علينا )احلرب العراقية - اإليرانية 
1980- 1988( والي���وم باإلمكان 
تكرار تلك التجارب، لكننا نوصيها 
)الكويت( بعدم اختبار غضبنا 
ألنها لن تكون مبأمن من عواقبه 
الس���يئة مما يعد تهديدا مباشرا 

رسمي لدولة الكويت.
ويأتي استقبال حكومة الرئيس 
الش���يخ ناص���ر احملم���د لوزير 
اخلارجية اإليراني في وقت رفضت 
فيه اململكة العربية الس���عودية 
الشقيقة استقبال ذات الوزير إثر 
التطاول اإليراني املس���تمر على 
قيادة وشعب اململكة في وسائل 
اإلعالم والتهديدات ألمن اململكة 
على لسان بعض مسؤولي النظام، 

الش���عبية«. وزعم أنه »بدال من 
فت���ح جبهة ال ميكن الدفاع عنها 
مع إيران، على هذه الديكتاتوريات 
أن تتخلى عن احلكم ووضع حد 
جلرائمها الوحشية وترك شعوبها 
تقرر مستقبلها بحرية« كما يزعم، 
كما دان ما قال إنها »مؤامرة« الدول 
اخلليجية »لتشكيل هوية لها على 
حساب الهوية اإليرانية«. وشدد 
فيروز ابادي في بيانه أن »اخلليج 
الفارسي انتمى وينتمي وسينتمي 

دائما إليران«، حسب زعمه.
 وتعكس ه���ذه التصريحات 
املناخ الداخلي للسلطة اإليرانية 
والتصور املريض في أذهان بعض 
قادتها لعالقتهم مع دول اجلوار 
العربي���ة، خصوصا وأن فيروز 
ابادي عضو في املجلس األعلى 
لألمن القومي اإليراني، وهي الهيئة 
املسؤولة عن صوغ السياسات 

اإلستراتيجية للنظام.
وقد جاءت زيارة صاحلي إلى 
البالد بعد أن دان القضاء الكويتي 
حكم أول درجة خمسة أشخاص 
إيرانيني بالتورط في  غالبيتهم 
أعمال جتسس والتخطيط ألعمال 
تخريب ضد دولة الكويت وأصدر 
أحكاما رادعة ف���ي حقهم، وهي 
التحقيقات  أثبتت  التي  القضية 
تورط ديبلوماسيني يعملون في 
البعثة الديبلوماس���ية اإليرانية 
في أعمال مخلة باألمن الكويتي، 
اخلارجي���ة  وزارة  واتخ���ذت 
الكويتية بناء إلى موقف حكومي 
قرارا مس���ؤوال بإنهاء عملهم في 
البالد ورد النظام اإليراني بطرد 
ديبلوماس���يني كويتيني بدال من 

االعتذار لدولة الكويت.
وقد أكدت الكويت على لسان 
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح 
في األول من ابريل 2011 بأن حكم 
التجسس  احملكمة بشأن شبكة 
اإليرانية كشف عن »مؤامرة على 
أمن الكويت السياسي واالقتصادي 
والعسكري«، وأن وزارة اخلارجية 
استدعت القائم باألعمال اإليراني 
لدى البالد، وأبلغته استياء الكويت 
الشديد من هذا العمل التجسسي«.  
وصرح وزير اخلارجية بأن »هذه 

أن دوله »ترف���ض رفضا قاطعا 
أي تدخل خارجي في شؤونها.. 
وتدعو النظام اإليراني للكف عن 
أسلوب التحريض واالستفزاز«. 
كذلك ندد املجلس باالعتداءات على 
العاملني في البعثة الديبلوماسية 

السعودية في طهران.
وفي 3 مايو 2011 أصدر وزراء 
داخلية مجلس التعاون اخلليجي 
بعد اجتماعهم الدوري بيانا دانوا 
فيه وبشدة »التدخل اإليراني في 
الشؤون الداخلية ململكة البحرين 
ما ميثل انتهاكا للمواثيق الدولية 
ومبادئ حس���ن اجلوار فيما أكد 
الوزراء مشروعية تواجد قوات 
درع اجلزيرة في مملكة البحرين 

بناء على طلبها«.
واستنكر الوزراء »تصريحات 
أدلى بها رئي���س أركان اجليش 
اإليراني حول هوية اخلليج العربي 
باعتبارها تصريحات استفزازية 
وغير مس���ؤولة وتتعارض مع 
مبادئ حسن اجلوار واالحترام 
املتبادل وعدم التدخل في الشؤون 
الداخلية للدول ومبادئ منظمة 
املؤمتر اإلس���المي وميثاق األمم 
املتحدة وأكدوا أن اخلليج عربي 
وس���يظل كذلك«، وثمن الوزراء 
»التالح���م الق���وي القائ���م بني 
ش���عوب دول املجلس وقياداتها 
الرش���يدة في مواجهة الدعوات 
املغرضة والتدخالت اخلارجية 
التي تستهدف وحدة وأمن دول 

املجلس«.
وتأتي زيارة صاحلي والتي 
جاءت بناء على موافقة حكومته 
بقدومه بعد التصريحات املشينة 
لرئيس األركان اإليراني اجلنرال 
في���روز ابادي ف���ي 1 مايو 2011 
والتي هاج���م فيها ما أس���ماها 
»جبهة الديكتاتوريات العربية« 
في اخلليج املعادية إليران، زاعما 
أن هذه املنطقة »كانت دائما ملك 

إيران«.
وقال في���روز ابادي في بيان 
نقلت���ه معظ���م وكاالت األنباء 
والصح���ف اإليرانية ما نصه إن 
الديكتاتورية  العربية  »األنظمة 
الفارسي غير قادرة  في اخلليج 
على منع« ما أسماها »االنتفاضات 

)24( واتقوا فتنة ال تصينب الذين 
ظلم���وا منكم خاصة واعلموا أن 
اهلل شديد العقاب )25( واذكروا إذ 
أنتم قليل مستضعفون في األرض 
تخاف���ون أن يتخطفك���م الناس 
فآواك���م وأيدكم بنصره ورزقكم 
من الطيبات لعلكم تشكرون )26( 
يا أيها الذين آمنوا ال تخونوا اهلل 
والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم 
تعلمون )27( واعلموا أمنا أموالكم 
وأوالدكم فتنة وأن اهلل عنده أجر 

عظيم( سورة األنفال.
وقال رسول اهلل ژ: »الدين 
النصيح���ة، قلنا مل���ن؟ قال هلل 
ولكتابه ولرسوله، وألئمة املسلمني 

وعامتهم« رواه مسلم
تابع الشعب الكويتي بكثير من 
السخط واالمتعاض واالستغراب 
اس���تقبال حكومة الشيخ ناصر 
احملم���د الصباح لوزير خارجية 
النظام اإليراني علي أكبر صاحلي 
في زيارة رسمية لدولة الكويت 
في يوم األربعاء املوافق 18 مايو 
2011، وهي الزيارة التي رتبت على 
رغم ومن دون إعطاء أي اعتبار 
للظروف االستثنائية والسيئة 
التي مت���ر بها عالق���ات طهران 
مبنظوم���ة دول مجلس التعاون 
اخلليجي ومنه���ا دولة الكويت، 
وذلك بع���د املواقف والتصرفات 
والتصريحات االس���تفزازية من 
قبل ذلك النظام ضد أمن وسيادة 
دول اخلليج، في ظل اس���تمرار 
التي تبديها  الشديدة  العدوانية 
وس���ائل إعالم النظ���ام اإليراني 

واجلهات التابعة له.
الزي���ارة ولم جتف  وجاءت 
بعد البيانات الرس���مية ملجلس 
التعاون اخلليجي في إدانة ورفض 
االستفزازات والتعديات من قبل 
إيران ضد دوله، ففي الثامن عشر 
م���ن أبريل 2011 أص���در املجلس 
الوزاري اخلليجي بعد اجتماعه 
في الري���اض بيان���ا طالب فيه 
املجتم���ع الدولي ومجلس األمن 
»باتخ���اذ ما يلزم م���ن إجراءات 
التدخالت واالستفزازات  لوقف 
السافرة والتي تسعى  اإليرانية 
الفنت والتخريب بداخل  إلشعال 
التعاون«. وأكد املجلس  مجلس 

قدم النواب وليد الطبطبائي 
ومحمد هايف ومبارك الوعالن 
اس���تجوابا لس���مو رئي���س 
مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد وجاء نص االستجواب 

كالتالي:
األحد: 19 جمادي اآلخرة 1432 ه�

املوافق : 22 مايو 2011 م 
الس���يد/ رئيس مجلس األمة 

احملترم،، 
حتيه طيبه... وبعد،

تنص املادة )100( من الدستور 
الكويتي على اآلتي »لكل عضو من 
أعضاء مجلس األمة أن يوجه إلى 
رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء 
استجوابات عن األمور الداخلية في 
اختصاصاتهم، وال جتري املناقشة 
في االس���تجواب إال بعد ثمانية 
أيام على األقل من يوم تقدميه، 
وذلك في غير حالة االستعجال 
وموافقة الوزير، ومبراعاة أحكام 
املادتني 101 و102 من الدس���تور 
يجوز أن يؤدي االستجواب إلى 
طرح موضوع الثقة على املجلس« 
ومبا نصت عليه املادة )100( من 
الدستور نوجه نحن املوقعني أدناه 
االس���تجواب املرفق إلى السيد/ 
رئيس مجل���س الوزراء بصفته 

بشأن:
الوطني   اإلض���رار باألم���ن 
الكويت���ي وبعالقات الكويت مع 
دول مجلس التعاون اخلليجي من 
خالل انحياز السياسة اخلارجية 
حلكومته نحو النظام اإليراني. 

برجاء اتخاذ اإلجراءات الالزمة 
بشأنه وفقا للدستور والالئحة 

الداخلية ملجلس األمة.
مع خالص التحية.
مقدمو االستجواب

د. وليد مساعد الطبطبائي
محمد هايف املطيري
مبارك محمد الوعالن

 احلمد هلل رب العاملني والصالة 
والسالم على أش���رف املرسلني 
سيدنا محمد ژ وعلى آله وصحبه 

أجمعني أما بعد، 
قال تعالى: )يا أيها الذين آمنوا 
استجيبوا هلل وللرسول إذا دعاكم 
ملا يحييكم واعلموا أن اهلل يحول 
بني املرء وقلبه وأنه إليه حتشرون 

الرئيس جاسم اخلرافي متحدثا للصحافيني )متني غوزال( د.وليد الطبطبائي ومبارك الوعالن ومحمد هايف أثناء تقدمي األستجواب إلى أمني عام املجلس عالم الكندري  

يتكون من 3 محاور تتعلق بالسياسة اخلارجية وعالقة الكويت مع دول مجلس التعاون واالنحياز إلى النظام اإليراني

الطبطبائي وهايف والوعالن يستجوبون رئيس الوزراء عن اإلضرار باألمن الوطني

املستجوبون: ال للدستورية. ال للتشريعية.. ال للجلسة السرية!
عقد النواب د.وليد الطبطبائي ومحمد هايف ومبارك الوعالن مؤمترا 
صحافيا أمس عقب تسليمهم صحيفة االستجواب الى األمانة العامة 
واملقدم لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد متضمنا 

3 محاور هي اإلضرار باألمن الوطني واإلضرار بالعالقات اخلليجية 
واالنحياز للسياسة االيرانية.

وقال النائب د.وليد الطبطبائي انه أداء لألمانة واملسؤولية التي ألقيت 
على عاتقنا وانطالقا من حسن متثيل الشعب الكويتي جند ان امللفني 

األمني والسياسي من أخطر امللفات التي يجب ان يوليها نواب مجلس 
األمة االهتمام، مبينا ان هذا االستجواب يأتي من احلرص على األمن 

الوطني والبعد االستراتيجي اخلليجي وعدم اإلضرار بعالقات الكويت 
بدول اخلليج.

وأضاف د.الطبطبائي ان هذا االستجواب تصحيح للمسار وسيخدم 
اجلميع وهذا البلد حكومة وشعبا، وهو ممارسة برملانية موجهة الى 

سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد بصفته املسؤول عن السياسة 
العامة للدولة انطالقا من املادتني 101 و102 من الدستور.

وبنينّ انه يتضمن 3 محاور هي اإلضرار باألمن الوطني الكويتي 
وبعالقات دول مجلس التعاون اخلليجي من خالل انحياز السياسة 

اخلارجية حلكومة احملمد نحو النظام االيراني، موضحا ان هناك 
شواهد كثيرة داخل هذا االستجواب تدلل على اخلروقات واالختالالت 

التي وقعت فيها احلكومة جتاه األمن الوطني والعالقة مع الشقيقات 
اخلليجيات.

وأمل د.الطبطبائي ان يناقش هذا االستجواب في جلسة عامة علنية 
حتى يطلع الشعب الكويتي على ردود رئيس الوزراء حول ما ورد في 

هذا االستجواب ومحاوره، مشيرا الى ان من حق رئيس الوزراء ان 
يدلي برأيه رافضا حتويله الى »الدستورية« او »التشريعية« او حتويله 

الى جلسة سرية او تأجيله ملدة أطول من املدة القانونية وهي اسبوعان، 
متمنيا ان يكون هذا االستجواب اضافة ولبنة لدور الرقابي ملجلس 

األمة.
من جانبه، أبدى النائب محمد هايف أسفه من تقدمي مثل هذا 

االستجواب حلكومة الكويت، قائال: »هذا هو الواقع الذي ال مفر منه، 
فهي حكومة اجتمعت خالل سنواتها كل هذه التراكمات فالبد ان ينتهي 

األمر بتقدمي استجواب بهذا العنوان وهو االضرار الذي نتج عن هذه 
السياسة سواء في األمن الداخلي او العالقات اخلليجية او امليول 

واالرمتاء في أحضان السياسة اإليرانية.
وقال هايف ان هناك شواهد كثيرة في طيات هذا االستجواب وهي 

خير شاهد على هذه السياسة غير املقبولة من الشارع الكويتي.

واستنكر هايف ما نشرته الصحف امس من ان هذا االستجواب »غير 
قابل للمناقشة«، مؤكدا ان احلكومة ال تستطيع مناقشة هذا االستجواب 
فهي حتاول ايجاد املبرر للنواب الذين يسيرون في ركابها بأن هذا غير 
قابل للنقاش حتى يهربوا من املسؤولية باإلحالة الى احملكمة الدستورية 

او الى اللجنة التشريعية.
وأضاف هايف ان األمانة تقتضي الوقوف بتجرد جتاه هذا 

االستجواب، مبينا ان الوقوف مع رئيس الوزراء في التصويت على 
السرية او على الدستورية او على التشريعية معناه عناد الشارع 

الكويتي ومعناه الوقوف والدعم املستمر للسياسة التي ينتهجها سمو 
الشيخ ناصر احملمد جتاه ايران، وهي السياسة التي أساءت لدول 
اخلليج والتي تركت الباب على مصراعيه إلثارة الفنت في الداخل.

واوضح ان ما جنده من شبكات جتسسية عشعشت في البالد وما 
جنده من اثارات دخلت البالد وغيرها من االمور التي هي ارضاء 

اليران حتى آخرها موضوع السفراء فكلها هي نتيجة لسياسة اتبعها 
الشيخ ناصر احملمد، لذلك قدمنا هذا االستجواب الذي سنبني محاوره 

من خالل الندوات التي سنقوم بها خالل االسبوع واالسبوع املقبل.
من جانبه، اكد النائب مبارك الوعالن انه لم يتردد حلظة في تقدمي هذا 

االستجواب وانه التزم التزاما كامال مع زميليه الطبطبائي وهايف.
واكد ان اجلميع كان يراقب السياسة التي ينتهجها سمو الشيخ ناصر 
احملمد وكأننا نغرد بشكل واضح خارج املنظومة اخلليجية، االمر الذي 

عاد بالضرر الكبير سواء على واقعنا الداخلي او سياستنا اخلارجية 
التي ارتضاها قادتنا على مر التاريخ.

واضاف الوعالن: نحن امام واقع اليم وما كنا نتمنى ان نصل الى احلد 
ونقدم مثل هذا االستجواب ولكن االمانة والقسم الذي اقسمناه يلزمانا 

باحملافظة على بلدنا وان يكون هناك انسجام بني السياسة اخلارجية 
وبني مصاحلنا، مبينا ان االستجواب تضمن ثالثة انحرافات رئيسية.

ومتنى الوعالن ان تواجه احلكومة االستجواب وان يكون رئيس 
الوزراء قدوة لوزرائه وان يصعد املنصة في جلسة علنية حتى 

يعرف الشعب الكويتي ان كانت احلكومة على حق او كنا نحن مقدمي 
االستجواب على حق من خالل سرد ما لدينا، وعلى احلكومة اال تسلك 

الطرق اخللفية من خالل هروبها ملدة سنة، كما حدث في االستجواب 
السابق وهدرت الدستور مبشاركة بعض النواب ضاربني بالدستور 

وكل االعراف واملقومات الدستورية عرض احلائط.
ومتنى كذلك ان تكون احلكومة على قدر املسؤولية »فهي ليست على 

قدر املسؤولية والضرب في امليت حرام« واذا كانت احلكومة جاءت 
بلغة التصدي واملواجهة فلتثبت انها على حق.

وقال الوعالن انه لم تكن هناك مواقف شخصية من املستجوبني جتاه 
الرئيس وامنا قدموه بكل جترد ملصلحة الكويت.

وقال انه من املعيب ان تقف حكومة الكويت موقفا هزيال وخجوال مما 
حدث في البحرين ومن املعيب ان متارس سياسات لضرب الوحدة 

الوطنية وان يكون هناك تقارب جلي وواضح مع النظام االيراني الذي 
يضربنا جهارا نهارا من خالل تصريحات مسؤوليه التي وصلت الى 

درجة التهديد دون ان حترك احلكومة ساكنا.
وقال الوعالن ان هذا االستجواب مستحق داعيا الى االستماع وحتكيم 

الضمائر من قبل زمالئه النواب.
وحول ما اثير حول تزامن تقدمي االستجواب مع دعوة صاحب السمو 

االمير الشيخ صباح األحمد عاد الطبطبائي ليؤكد انه ال يوجد اي رابط 
بني املوضوعني فنحن قدمنا العديد من االسئلة في هذا اخلصوص ولم 
جتب احلكومة فلم جند بدا من تقدمي االستجواب ومت حتديد املوعد من 

الثالثاء املاضي قبل الواقعة بيوم واحد.
وتوقع الطبطبائي ان تكون حادثة يوم االربعاء هدفها تعطيل النواب 

عن تقدمي استجوابهم مستدركا: »لذلك نحن لن نحقق اهداف من سعى 
لثنينا عن تقدمي االستجواب اما دعوة صاحب السمو األمير الشيخ 

صباح األحمد، فهو »والدنا جميعا وهو ميون علينا جميعنا«.
واكد الطبطبائي ثقته بأن صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 

سيقوم بحل االشكال الذي وقع في مجلس االمة متمنيا اال تعود 
هذه املشاهد التي شهدها الشعب الكويتي، ودعوة سموه »على العني 
والرأس وسنمد يدنا ذراعا ملن ميدها لنا شبرا من اجل حلمة الشعب 
الكويتي لكن ليس على حساب األمن الوطني، مؤكدا أن ايران تشكل 

تهديدا وخطرا على الكويت، وهذا من خالل تهديد رئيس األركان 
االيراني فيروز أبادي، هذا حتقيق حقيقي على بلدنا ولم نتطرق الى 

الناحية املذهبية، موضحا أنه قد تكون ايران سلفية أو شيء آخر فلن 
نسمح بتهديد الكويت أو يشكل خطرا على الكويت.

ودعا الطبطبائي اجلميع سننّة وشيعة الى االصطفاف ملواجهة اخلطر 
والتهديد اخلارجيني الذي يأتي اليوم من إيران، كلنا كويتيون يجب 

أن نقف صفا واحدا في مواجهة األطماع االيرانية والتمسك بامتدادنا 
اخلليجي الذي هو سورنا بعد اهلل عز وجل.

وبسؤاله حول مناقشة االستجواب واالستجواب املقدم للشيخ أحمد 
الفهد، قال: ان استجوابهم يدرج على جلسة 31 مايو، وذلك ليس معناه 

املناقشة في نفس اجللسة، موضحا ان احلكومة لها خيارات كثيرة، 
وقدمنا استجوابنا لقصر املدة املتبقية على فض دور االنعقاد.

وكشف الطبطبائي عن انه سيتحدث مؤيدا الستجواب الشيخ أحمد 

الفهد فهذا موضوع منفصل واستجواب الفهد له األولوية ثم استجوابنا 
نحن بعد ذلك.

ورفض الوعالن االصطياد في املاء العكر من حيث توقيت تقدمي 
االستجواب وتزامنه مع دعوة صاحب السمو، مؤكدا أن صاحب السمو 

األمير لن يجد من أبنائه إال السمع والطاعة واالحترام وشرف لنا 
جميعا حضور دعوة سموه.

وأكد الوعالن ان سموه أول من يؤكد ضرورة التمسك بالدميوقراطية 
واالدوات الدستورية، رافضا الوعالن خلط األوراق.

وقال الوعالن: ال أحد يزايد على محبتنا للكويت، فالكل سننّة وشيعة 
يحبون الكويت، وال أحد يزايد عليهم، فاالستجواب غير طائفي، 

موضوع االستجواب ميس اجلانب االيراني والسياسة التي اتخذها 
سمو الرئيس بهذا الشأن واالنحراف فيها وكاف ما لدينا من شحن.

وبني ان االستجواب يتكلم في أمور سياسية ومحاسبة سياسية راقية، 
متمنيا أن تخرج احلكومة وال متارس سياسة الهروب التي عودتنا 

عليها دائما.
واختتم الطبطبائي بقوله ان ما يقوم به اليوم النظام االيراني شبيه 

بالدور الذي كان يقوم به النظام العراقي عام 1990، ولكن املجلس 
اليوم موجود ويشاهد تكرار املشهد من زرع اخلاليا وجتنيد بعض 

االشخاص في ظل التخاذل واملجامالت وعدم التصدي للنفوذ 
والتهديدات االيرانية ومحاوالت إرضائها بالكلمات، ومن ثم استقبال 

وزير خارجيتها، كل هذا يذكرنا بالتاريخ القريب.
وقال ان اآلن هناك مجلس أمة موجود ويتصدى ألمن الكويت الذي هو 

خط أحمر، وال يوجد أي ارتباط ملسألة مذهبية أو طائفية.
وحول ما أثير حول تزامن تقدمي االستجواب مع دعوة صاحب السمو 

األمير، عاد الطبطبائي ليؤكد أنه ال يوجد أي رابط بني املوضوعني، 
فنحن قدمنا العديد من االسئلة في هذا اخلصوص ولم جتب احلكومة 

فلم جند بدا من تقدمي االستجواب، ومت حتديد املوعد من الثالثاء 
املاضي قبل الواقعة بيوم واحد.

وتوقع الطبطبائي أن تكون حادثة يوم االربعاء هدفها تعطيل النواب 
عن تقدمي استجوابهم، مستدركا: لذلك نحن لن نحقق أهداف من سعى 

لثنينا عن تقدمي االستجواب، أما دعوة صاحب السمو األمير، فهو 
والدنا جميعا، وهو ميون علينا جميعا.

وأكد الطبطبائي ثقته ان صاحب السمو سيقوم بحل اإلشكال الذي 
وقع في مجلس األمة، متمنيا أال تعود هذه املشاهد التي شهدها الشعب 

الكويتي، ودعوة سموه »على العني والرأس«، وسنمد يدنا ذراعا ملن 
ميدها لنا شبرا من أجل حلمة الشعب الكويتي.

وضع اسم »اخلليج 
الفارسي« في بعض 

املطبوعات احلكومية 
الرسمية بداًل من اسم 

اخلليج العربي 

طباعة العلم اإليراني 
في مطبوعات 

وزارة النفط
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البحري���ن مم���ا أدى الى خروق 
لالمن البحريني وتورط مشاركني 
في الوفد ف���ي االتصال بعناصر 
الفتنة في البحرين وغلبة تيار 
فكري محدد على االفراد املشاركني 
في الوفد، وه���و التيار املعادي 
للشرعية السياسية في البحرين 

والداعم للفتنة فيها.
لقد حرص الدستور الكويتي 
وأكد على ضرورة االلتزام وتطبيق 
االتفاقيات التي وقعت عليها دولة 
الكويت وأكدت أن أي ممارسات 
دستورية أو قانونية أو تصرفات 
حكومي���ة يجب أال تخ���ل بتلك 
االتفاقيات وه���ذا ما أكدته املادة 
)157( من الدستور »السالم هدف 
الدولة وسالمة الوطن أمانة في 
عنق كل مواط���ن وهي جزء من 

سالمة الوطن العربي الكبير«.
ووفقا الح���كام املادة 127 من 
الدس���تور فان رئي���س مجلس 
الذي يتولى رئاسة  الوزراء هو 
جلس���ات املجلس ويشرف على 
تنس���يق االعمال ب���ني الوزارات 
املختلفة، أما مجلس الوزراء فانه 
وفق املادة 123 هو الذي يهيمن على 
مصالح الدولة، ويرسم السياسة 
العامة للحكومة، ويتابع تنفيذها، 
ويش���رف على س���ير العمل في 
االدارات احلكومي���ة، وال يتولى 
رئيس مجلس الوزراء أي حقيبة 
وزارية، وفقا حلكم املادة 102 من 
املذكرة  الدستور، وقد أوضحت 
التفسيرية للدستور أهمية ذلك 
بأنه يستهدف: »مراعاة ضخامة 
أعباء رئاسة الوزارة في التوجيه 
الع���ام للحكم، والتنس���يق بني 
الوزارات واجتاهاتها، وحتقيق 
رقابة ذاتية ميارسها رئيس مجلس 
الوزراء على الوزارات املختلفة، 
مم���ا يضاعف أس���باب احلرص 
العام والتزام هذه  على الصالح 
الدس���تورية  الوزارات للحدود 

والقانونية املقررة«.
وازاء هذه االحكام الدستورية 
الصريح���ة، والتزاما بالقس���م 
ال���ذي بدأن���ا به  الدس���توري، 
الدس���تورية في  مس���ؤولياتنا 
الفصل التشريعي الثالث عشر، 
فانن���ا نتقدم باس���تجوابنا الى 
الوزراء بصفته،  رئيس مجلس 
وانطالقا مما س���بق نتوجه بهذا 
االس���تجواب الى رئيس مجلس 

الوزراء بصفته.

يندبهم
ف���ي النائب���ات على م���ا قال 

برهانا
ولقد كان���ت الكويت باملقابل 
على قدم املس���اواة بل والسبق 
ف���ي التضام���ن مع الش���قيقات 
اخلليجيات في كل مناسبة، ولكن 
مع وصول الشيخ ناصر احملمد 
الى رئاس���ة احلكومة تغير هذا 
املسار، وغدت الكويت أكثر تلكؤا 
في الوقوف مع شقيقاتها السيما 
اذا كان االمر يتعارض مع ما يوده 
ويهواه الشيخ ناصر من عالقات 
غريبة وغير مفهومة مع النظام 

االيراني. 
٭ فلق���د تراجع���ت الكويت عن 
املشاركة في مناورات عسكرية 
مع دول شقيقة وصديقة مجاملة 
اليران ع���ام 2006 بعدما زعمت 
ايران أن املناورات استفزازا لها، 
ونالت حكومة الشيخ ناصر ثناء 
الق���ادة االيرانيني عل���ى قرارها 

االمتناع عن املشاركة.
٭ ثم تراخت احلكومة في ارسال 
قوات برية من الكويت الى أراضي 
مملكة البحرين أسوة مبا فعلت 
الدول اخلليجية االخرى استجابة 
لنداءات االش���قاء ف���ي البحرين 
واعالن أكثر من مس���ؤول فيها 
أنه���ا تتعرض لتدخالت من قبل 
اي���ران وعمالئها، مما يعد اخالال 
باملادتني الثانية ما نصه: »تعتبر 
الدول االعضاء أن أي اعتداء على 
أي منها هو اعتداء عليها كلها وأي 
خطر يتهدد احداها امنا يتهددها 
جميعا« والثالثة ما نصه: تلتزم 
الدول االعضاء باملبادرة فورا الى 
مساعدة الدولة أو الدول املعتدى 
عليها ضمن دول مجلس التعاون 
باتخاذ أي اجراء ضروري مبا في 
ذلك استخدام القوة العسكرية لرد 
االعتداء واعادة الشرعية واالمن 
والسالم الى نصابها »في اتفاقية 
الدفاع املش���ترك ل���دول مجلس 

التعاون اخلليجي«.
٭ وجاء التراخي عن املش���اركة 
استجابة رئيس الوزراء لضغوط 
البعض من نواب وسياس���يني 
وبع���ض الصح���ف والقن���وات 
احملسوبة على فكر النظام االيراني 
على الرئيس بعدم ارسال قوات 

للبحرين.
٭ ومن ذلك مالبس���ات مشاركة 
وفد طب���ي كويتي رس���مي الى 

اململكة العربية السعودية من جهة 
وصالته باي���ران باملقابل، اذ زار 
ايران زيارات رسمية لست مرات 
من���ذ 2006 ولم يقم بأي زيارات 
رسمية للمملكة ما عدا زيارتني 

ذات طبيعة اجتماعية.
سكوت رئيس الوزراء عن  احلمالت املغرضة املوجهة 4
للبحري���ن واململك���ة العربي���ة 
السعودية والتعدي السافر على 
رموزها السياسية من قبل بعض 
االبواق احمللية املتعاونة مع ايران 
والتي تشن هجوما على تلك الدول 
من الكويت ليل نهار، ولم يتخذ 
الرئيس سوى اجراءات محدودة 
ومتأخرة ضد بعض وسائل االعالم 
هذه وفي ظل الضغوط البرملانية 
والشعبية، ومن ذلك االساءة من 
قبل أشخاص يحملون اجلنسية 
الكويتية ملشايخ وعلماء اململكة 
العربية السعودية في أحد وسائل 
االع���الم احمللي���ة وع���دم اتخاذ 
اجراءات تتناسب مع حجم التجاوز 
واالساءة. بينما جند أن الرئيس 
مضى الى أبعد طريق في مالحقة 
ومقاضاة وس���جن ومعاقبة من 
وجه له انتقادات ولسياساته من 
الناشطني الكويتيني ورفع عشرات 

القضايا ضدهم. 
وبال ش���ك أن هذه املمارسات 
السابق ذكرها من شأنها أن تهدد 
سالمة دول اخلليج العربي والتي 
هي جزء من سالمة الكويت واخالال 
مبا نصت عليه املادة )157( من 
الدستور »الس���الم هدف الدولة 
وس���المة الوطن أمانة في عنق 
كل مواطن، وهي جزء من سالمة 

الوطن العربي الكبير«.
االنح���راف الثال���ث: االخالل 
بالتزام���ات الكوي���ت جتاه دول 
مجلس التعاون اخلليجي خصوصا 

خالل الفتنة في البحرين:
القريب يحفظ  ان تاريخن���ا 
الكويت اخلليجيات  لش���قيقات 
أنصع ص���ور التضامن والفزعة 
مع الكويت في كل محنة أو ظرف 
مررنا به، وعلى رأس���ها مملكة 
البحرين الش���قيقة التي أثبتت 
مرارا وتكرارا، حكومة وش���عبا 
محبة وودا غير منقطعني جتاه 
الكويت وسرعة الى التضامن معها 
والوقوف بجانبها من دون حساب، 

فهم كما قال الشاعر:
ال يس���ألون أخاه���م ح���ني 

رادعة جتاه اساءات أفراد الى قادة 
دول مجل���س التعاون اخلليجي 
والسيما خادم احلرمني الشريفني، 
ولم يبادر حملاسبة بعض العناصر 
الكويتية عن مشاركتها في نشاط 
سياس���ي عراقي تضمن اساءة 
البحرين  وحتريضا على مملكة 

واململكة العربية السعودية.
أظهر الشيخ ناصر اختالال  كبيرا في التوازن في عالقته 3
بدول مجلس التعاون اخلليجي 
وبني ايران، فلقد مال وبشدة الى 
تعزيز وتكثيف التواصل مع ايران 
وتب���ادل الزي���ارات معه���ا على 
مس���تويات عدة ومنها زيارات 
للرئيس نفسه الى ايران واطالق 
تصريحات م���ن هناك بأن ايران 
هي الصديق والشقيق، وأنه سيتم 
استقدام اخلبراء واملختصني من 
ايران للكويت الجل االس���تفادة 
منهم وأيضا استقبال مسؤولني 
ايراني���ني في وق���ت يتزامن مع 
ايرانية سواء لالمن  استفزازات 
الكويتي )الشبكة التجسسية( أو 
لالمن اخلليجي )حرب احلوثيني 
ضد السعودية( أو )ارسال زوارق 
ايرانية للبحرين( وغيرها، وكان 
هذا االختالل في التوازن واضحا 
في صورة رئيس���ية في صالت 
رئي���س ال���وزراء خصوصا مع 

مقدس وأداء اخلدمة العسكرية 
شرف للمواطنني ينظمه القانون«، 

وجتلى ذلك في: 
٭ محاولة التعتيم االعالمي على 
الشبكة التجسسية والنفي الرسمي 
لعالقة ايران بالشبكة خالل فترة 

التحقيقات وقبل اكتمالها. 
٭ االعتذار للس���فارة االيرانية 
لورود ذك���ر ايران في حتقيقات 
االمن الكويتي، وقد جاءت االشارة 
الى ذلك في مداوالت القضية في 

محكمة اجلنايات. 
٭ ترافع مكتب احملاماة الذي يتولى 
قضايا رئيس مجلس الوزراء عن 
متهمني في الش���بكة التجسسية 
االيرانية، في حني لم يحرك رئيس 
الوزراء ساكنا بعد نشر وسائل 
االعالم أخبار الش���بكة االيرانية 
ول���م يلغ التوكي���الت الصادرة 
منه للمكتب املذكور في ش���بهة 
تعارض مصالح واضحة وتصرف 
يعد انحيازا للجانب املتورط في 

التجسس ضد أمن الوطن.
متادي احلكوم���ة باعطاء  تسهيالت للعمالة االيرانية 3
بكثافة ولوظائف هامش���ية وان 
ذلك يأتي في ظل تهديدات ايرانية 

لالمن الكويتي واخلليجي.
التغاضي عن حترش���ات  واختراقات القوات االيرانية 4
لألم���ن الكويتي وانتهاك قوارب 
الثوري االيراني للمياه  احلرس 
االقليمية الكويتية ودخوله حقل 

الدرة.
مجاملة النظام االيراني على  حس���اب س���المة وكرامة 5
العاملني الكويتي���ني في البعثة 
الكويتية ف���ي ايران وخصوصا 
ضرب ديبلوماس���ي كويتي في 
طه���ران وعدم ص���دور رد فعل 
مناسب من احلكومة يتناسب مع 
التجاوز االيراني املسيء لكرامتنا 

الوطنية أيضا. 
الثان���ي: االضرار  االنحراف 
بالعالقات مع دول مجلس التعاون 

اخلليجي الشقيقة:
ان من أسس االخوة اخلليجية 
أن تكون الدول الش���قيقة محل 
النف���س في االعتب���ار حكومات 
وش���عوبا، فم���ا مي���س أي من 
ش���قيقاتنا اخلليجيات ماديا أو 
معنويا هو مس���اس بنا، لذا فان 
من واجبات احلكومة في الكويت 
الكويت  السماح بأن تكون  عدم 
منطلقا الساءات للدول الشقيقة 

أو لهدم استقرارها وأمنها.
اال أننا وجدنا أن رئيس مجلس 
الوزراء وهو في سبيله ملجاملة 
بعض االطراف احمللية واخلارجية 
يغض الطرف عن اساءات كثيرة 
نالت من قادة وحكومات وشعوب 
دول اخللي���ج والس���يما اململكة 
العربي���ة الس���عودية ومملك���ة 
البحرين، وال أدل من ذلك من أن 
وزير اخلارجية علي أكبر صاحلي 
ل���م يتردد وهو ينزل ضيفا عند 
احلكومة السابعة للشيخ ناصر 
محمد االحم���د الصباح أن يدلي 
بتصريحات اس���تفزازية متس 
سيادة مملكة البحرين الشقيقة 
وحقها في االستعانة بقوات درع 
اجلزيرة في سبيل مواجهة خطط 
الفتنة وزعزعة االمن التي نفذتها 
طهران بش���هادة حكومة جاللة 
البحرين حمد بن عيس���ى  ملك 
آل خليفة حفظه اهلل، ولم يراع 
الوزير صاحلي في تصريحاته تلك 
الروابط االخوية الوثيقة بني دولة 
الكويت ومملكة البحرين، كما لم 
يصدر عن حكومة الشيخ ناصر 
محم���د االحمد رد أو تنديد بتلك 
التصريحات مما يوحي اما بالقبول 

أو التغاضي أو الضعف. 
التي  الدالئل والشواهد  ومن 
تسببت حكومة الشيخ ناصر في 
االض���رار بعالقتنا بدول مجلس 

التعاون اخلليجي:
تغاضي رئيس الوزراء عن  تورط وسائل اعالم كويتية 1
في اث���ارة الفتنة ف���ي البحرين 
والتحري���ض عليها، وفي أعمال 
العربية  اململكة  مخلة لالمن في 

السعودية.
تغاضي رئيس الوزراء عن  اتخاذ اج���راءات قانونية 2

الوزراء احلالي والى ساعة تقدمي 
هذا االس���تجواب قيادة السلطة 
التنفيذي���ة الحظن���ا والحظ كل 
الكويتيني شواهد وأمثلة كثيرة 
على تراخي احلكومة في التصرف 
احلازم أمام مح���اوالت التغلغل 
اليران ومن يتبعه���ا من جهات 
 � تفس���يرنا  وان  ومنظم���ات، 
وكثير م���ن الكويتيني � لذلك أن 
الوزراء يتخذ من  السيد رئيس 
املجاملة السياسية الزائدة الدوات 
التغلغ���ل للنفوذ االيراني مطية 
سياسية تساعد على تدعيم وإدامة 
وجوده على رأس موقعه احلالي، 
ونستطيع أن نعدد أمثلة كثيرة 

على ذلك:
تغاضي احلكومة عن مظاهر  االستفزاز وفرض البصمة 1
من قبل محس���وبني على النظام 
اتخ���اذ اجراءات  االيراني وعدم 
قانونية جادة وصارمة جتاهها، 

ومن احلوادث الدالة على ذلك:
٭ رفع العلم االيراني وشعارات 
والفتات تعبر عن النظام االيراني 
وحلفائ���ه في عدد م���ن املرافق 
احلكومي���ة بينه���ا معس���كرات 
للقوات املسلحة الكويتية ومدارس 
وزارة التربية ومالعب رياضية 

رسمية.
٭ عزف نشيد وهتافات أحزاب 
تابعة للنظام االيراني في احدى 

املدارس.
٭ طباع���ة العل���م االيراني في 

مطبوعات وزارة النفط.
السفارة  ٭ االس���تجابة لتدخل 
االيرانية في شؤون محلية كويتية 
مثل الغاء بث مسلسل تلفزيوني 

محلي.
٭ وضع اسم »اخلليج الفارسي« 
في بعض املطبوعات احلكومية 
الرس���مية بدال من اسم اخلليج 

العربي. 
٭ الس���ماح بالتغلغ���ل الثقافي 
االيراني للكويت وتسويقه بأنه 
تراث كويتي »الغناء االيراني في 

مدارس كويتية«.
٭ ضبط مالبس خاصة بالقوات 
املس���لحة الكويتي���ة مهربة الى 

ايران.
٭ كتابة عبارات تهدد أمن البلد 

واستقراره. 
ان ه���ذه املمارس���ات متث���ل 
جتاوزا عما نصت عليه املادة )1( 
الدستور والتي تنص على:  من 
»الكويت دولة عربية مستقلة ذات 
سيادة تامة وال يجوز النزول عن 
سيادتها أو التخلي عن أي جزء 
من أراضيها وشعب الكويت جزء 
من االمة العربية«، وجتاوزا على 
عروبة الكوي���ت على اعتبار أن 
الكويت جزء من االمة العربية وبال 

شك دول اخلليج العربي. 
سعي حكومة الشيخ ناصر  احملم���د ال���ى تخفيف أثر 2
اكتشاف شبكة »ورمبا شبكات« 
التجسس االيرانية على عالقات 
حكومته بطهران وذلك على حساب 
التأثير اخلطير لهذه الش���بكات 
على أمنن���ا الوطني وهذا اخالل 
مبا نصت علي���ه املادة )47( من 
الدستور »الدفاع عن الوطن واجب 

وليس���ت حالة مؤقتة خاضعة 
لرؤي���ة مصلحية معين���ة، إنها 
حقيقة ضاربة في عمق التاريخ 
وبني الشعب اخلليجي الواحد قبل 
أن تكون ب���ني احلكومات، وهذه 
الروابط ليست اجتهادا من حكومة 
كويتية سابقة حتى تتراجع عنها 

حكومة تأتي بعدها. 
أنها  الروابط  أثبتت هذه  لقد 
حقيقة مصيرية في أحلك ساعات 
هذا الوطن العزي���ز عندما جثم 
العراقي اآلثم  البعث���ي  العدوان 
بكلكله الرهيب فوق ربوع بالدنا، 
وإن مواقف ش���عوب وحكومات 
األقطار اخلليجية من هذه احملنة 
وم���ا بذل ف���ي س���بيل تخفيف 
معاناة الشعب الكويتي والعمل 
على نصرته وحترير أرضه من 
االحتالل الغاش���م لتاريخ مجيد 
يكتب مباء الذهب، ومن ال يؤدي 
ش���كرها لألش���قاء إال رب العزة 

واجلالل الذي له املنة جميعا.
ولقد عاود األش���قاء فزعتهم 
األخوية املباركة مع الكويت في 
أكتوبر من عام 1994 عندما عاد 
طاغي���ة العراق اآلثم إلى نش���ر 
قواته على حدود الكويت وإطالق 
التهديدات فأرسلت كل دول اخلليج 
وحدات قتالية لترابط على أرض 
الطاه���رة، ومرة ثالثة  الكويت 
الدولية  القوات  عندما احتشدت 
في حرب اإلطاحة بالطاغية عام 
2003 أرسلت كل الدول الشقيقة 
ق���وات للدفاع عن ارض الكويت 
ل���م تتخلف منها دولة ش���قيقة 

واحدة. 
لذا يبدو مفزعا وغير مقبول 
من قب���ل أي كويت���ي أن تتخذ 
احلكومة الكويتية جتاه شقيقاتها 
اخلليجيات درج���ة من االلتزام 
والتضام���ن أقل مم���ا أبدته هذه 
الشقيقات معنا على مدى التاريخ 

املاضي.

مصالح سياسية شخصية وليست 
وطنية

ولكن لألس���ف فإن احلكومة 
الكويتية حتت رئاس���ة رئيس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد فعلت 
ذلك، وأثبت���ت من خالل مواقف 
كثيرة جدا أنه���ا تقدم اعتبارات 
سياسية خاصة بشخص رئيس 
الوزراء ومصاحله السياس���ية 
القيادي على  وقراءته ملستقبله 
مبدأ التضامن الكامل مع الشقيقات 
اخلليجيات وهو التضامن الذي 
فيه بعد حفظ اهلل أفضل الضمانات 

لألمن الكويتي نفسه.
انن���ا نقدم هذا االس���تجواب 
للش���يخ ناصر احملم���د رئيس 
مجلس الوزراء، الننا نعتقد أنه 
من خالل تغليبه قراءته السياسية 
الشخصية اخلاصة على املصالح 
الوطني���ة الكويتي���ة واملصالح 
االقليمي���ة اخلليجية، قد عرض 
أمننا الكويتي واخلليجي ألضرار 
كبيرة، وهناك عشرات من االدلة 
والشواهد واالمثلة على ذلك مما 
سنبسط شرحه في هذا االستجواب 
مطالبني الس���يد رئيس الوزراء 
بأن يوضح للشعب الكويتي قبل 
مجلس االمة تبريره لهذا النهج 
التصرفات  وتفسيره لكثير من 
واملواقف والقرارات والتي تابعها 
املواطن الكويتي بكثير من الصدمة 
والقلق واالستياء كونه يدرك أنها 
ال تصب في الصالح العام الكويتي 
بل كانت في كثي���ر من االحيان 

ماسة بالكرامة الوطنية.
اننا نعتقد أن سياسات الشيخ 
ناصر كرئيس للحكومة الكويتية 
مالت نحو املجاملة الكبيرة للنظام 
التابعة له،  االيراني واجله���ات 
وتضمن���ت القبول بدور للنفوذ 
االيراني في الس���احة السياسية 
احمللية بل ودخوله���ا طرفا في 
السياسية احمللية، أمال  املعادلة 
في االستقواء بها دعما لطموحات 
الشيخ ناصر السياسية وتعزيز 
موقعه على رأس السلطة التنفيذية 
ف���ي الكويت وفي مواجهة صور 
الرقابة الشعبية والسيما مجلس 

االمة.
الى ثالثة  التوج���ه أدى  هذا 
انحرافات في النهج احلكومي ماسة 
باالم���ن الكويتي واخلليجي هي 

موضوع هذا االستجواب. 
االنح���راف االول: االهم���ال 
اجلسيم في احملافظة على االمن 

الوطني أمام التغلغل االيراني.
منذ عقود والكويت تتعرض 
حملاوالت جهات خارجية للتغلغل 
االمني فيها، ومن أهم وأخطر هذه 
اجلهات خصوصا منذ س���قوط 
النظام العراقي البائد عام 2003 
هي النظ���ام االيراني، وتاريخنا 
القريب خصوصا بعد عام 1979 
حافل بأمثلة ال تعد وال حتصى 
على ذلك، ولقد اتبعت احلكومات 
الكويتية خالل ذلك سياسة مرنة 
اعتمدت على عدم استفزاز مصدر 
التهديد مع عدم القبول مبحاوالت 
التغلغل أو االستسالم لها والعمل 
على مكافحتها وح���ث االجهزة 
االمنية املختصة على ذلك، ولم 
يكن االداء االمني لتلك احلكومات 
مثاليا لكن اخلط���أ فيه كان في 

حدود االجتهاد.
غي���ر أنه منذ تول���ي رئيس 

الوعالن والطبطبائي وهايف أثناء املؤمتر الصحافي

اإلخالل بالتزامات الكويت جتاه دول مجلس التعاون اخلليجي خصوصًا خالل الفتنة في البحرين

متادي احلكومة بإعطاء تسهيالت للعمالة اإليرانية بكثافة ولوظائف هامشية

اخلرافي: توقيت االستجواب غير موفق
وأدرج على جدول جلسة 31 اجلاري

أبلغ رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي سمو رئيس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد باالستجواب املقدم الى سموه اليوم )امس( من النواب 
وليد الطبطبائي ومحمد هايف ومبارك الوعالن، موضحا انه أدرج 

االستجواب على جدول أعمال جلسة 31 اجلاري، معربا عن أمله في 
الوصول الى النتيجة املرجوة من خالل االستجوابني املدرجني على 

اجللسة ذاتها.
ووصف الرئيس اخلرافي في تصريح الى الصحافيني توقيت هذا 
االستجواب بغير املوفق، خصوصا ان مقدمي االستجواب الثالثة 

مدعوون الى مأدبة الغداء التي يقيمها صاحب السمو األمير، مؤكدا 
انه كان بإمكان اإلخوة الثالثة تأجيل تقدمي هذا االستجواب بعض 

الوقت.
وقال: عندما نستمع الى صاحب السمو األمير فإننا دائما نخرج 

بنتائج طيبة وإيجابية.

رفع العلم اإليراني 
وشعارات والفتات 

تعبر عن النظام 
اإليراني وحلفائه في 

عدد من املرافق 
احلكومية

محاولة التعتيم 
اإلعالمي على الشبكة 

التجسسية والنفي 
الرسمي لعالقة إيران 
بالشبكة خالل فترة 

التحقيقات وقبل 
اكتمالها

�
يتقدم

النائب عـدنـان اإبراهيـم املطـوع
بجزيل ال�شكر وعظيم االمتنان

اإلـى

مقام ح�سرة �ساحب ال�سمو اأمري البالد املفدى

و�سمـو ولـي عهـده الأمـني 

و�سمو رئي�س جمل�س الوزراء
حفظهم اهلل ورعاهم

واإىل كل من تف�شل بال�شوؤال من داخل الكويت وخارجها 

�شواء باحل�شور اأو االت�شال هاتفيًا اأو برقيًا اأو الن�شر بال�شحف 

لالطمئنان على �شحتنا واال�شتنكار ملا اأ�شابنا 

ومبواقف التاأييد والتعبري عن �شدق امل�شاعر 

وال�شكر مو�شول اإىل املحامني املتطوعني للدفاع عنا

فما تعر�ست له لن يزيدين اإل �سرفًا واإ�سراراً وعزمية

على التم�شك بالد�شتور واحلفاظ على كلمة احلق 

وحرية الراأي والكلمة واالعتقاد 

والت�شدي للتطرف واالإرهاب الفكري والنف�شي والديني

فالولء كله هلل والوطن والأمري

لتبقى الكويت دار اأمن واأمان وبقاء حتوي اجلميع

�


