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(تصوير طارق عز الدين)

تصويبات في كل اتجاه ضد محافظ العاصمة من النواب بورمية والبراك والوعالن وهايف ومزيد

النواب املشاركون فيه هددوا باستجواب رئيس الحكومة إذا لم يحاسب مسؤوال بدرجة وزير على تشكيكه بوالء مواطنني

«تجمع األندلس» يطالب بإقالة محافظ العاصمة ومقاضاته:
«أبركلك يا ّ
علي الجلوس بني قطواتك في عزايز»!
الحركة السلفية
تطالب علي الجابر
باالعتذار

| كتب طالل الشمري |

• أبورمية :معصي على محافظ
العاصمة ومن خلفه إرهابنا
 ...لن نقبل إال بعزله عن منصبه
• َم ْن هو علي الجابر
حتى يوزع صكوك الوالء؟
 ...مواطنو «الرابعة» أكثر انتماء
لوطنهم من املتقاعسني
عن دفع رواتب العمال البسطاء
• الوعالن :نطالب
محافظ العاصمة بالتعلم
من مدرسة أبيه الرافضة
ألي تشكيك في والء املواطنني
• نواب الدائرة الرابعة
سيجلسون ناصر املحمد
على منصة االستجواب
ما لم يبادر بإقالة علي الجابر
• مزيد :ثمة من يدفع بإيقاع الفتنة
بني الشعب
 ...الكويت ستبقى بأبنائها
«جنة الله في األرض»
• ال يمكن للدولة محاربة أبناء القبائل
ممن يمثلون  70في املئة
من نسيجها الوطني
• محمد هايف :ال نريد فتح امللفات
 ...أسماء في جهاز أمن الدولة
كانت تهدف لقلب نظام الحكم
• البراك :علي الجابر ال يستحق
أن يكون محافظا ...يكفيه الشركة
التي تدر عليه أمواال طائلة
• النار لو اشتعلت ستحرق الجميع...
على الحكومة ورئيسها تحريك دعوى
قضائية ضد محافظ العاصمة
• نواف ساري :علي الجابر
ارتكب جريمة خطيرة
تستوجب إحالته فورا
على «أمن الدولة»
• فرز الديحاني :نطالب محافظ
العاصمة بتقديم أدلته على عدم
انتماء أهالي «الرابعة» لوطنهم

أبى نواب ونشطاء سياسيون الصمت عما
اعتبروه «طعنا وتشكيكا في االنتماء الوطني
ملواطني الدائرة الرابعة الذي صدر من محافظ
العاصمة الشيخ علي الجابر األحمد في مقال
كتبه في احدى الصحف املحلية قبل أيام».
واتهم التجمع الحاشد )ال��وح��دة الوطنية(
الذي نظمه النائب ضيف الله ابورمية اول من
امس في االندلس الشيخ علي الجابر بالدخول
ف��ي ق��ائ�م��ة مناهضي اب �ن��اء ال�ق�ب��ائ��ل وامل�ن��اط��ق
ال �خ��ارج �ي��ة وال �ت �ش �ك �ي��ك ب��والئ �ه��م وان�ت�م��ائ�ه��م
الوطني.
واع �ت �ب��ر اب��ورم �ي��ة ان ال �ش �ي��خ ع �ل��ي ال�ج��اب��ر
«ت� �ط ��اول» ع �ل��ى اه��ال��ي ال ��دائ ��رة ال��راب �ع��ة وه��م
االح��رار حني وصفهم بمقاله بانهم مزدوجو
الجنسية والوالء واالنتماء.
وت �س��اءل اب��ورم�ي��ة ام ��ام ال�ح�ش��ود الغاضبة
وال �ت �ش �ك �ي��ك ف ��ي وط�ن�ي�ت�ه��ا ووالئ� �ه ��ا :م ��ن ان��ت
ياعلي الجابر حتى تحدد صكوك الوالء؟
وخاطبه بالقول ان اهالي الدائرة الرابعة من
حضر وب��ادي��ة وس�ن��ة وشيعة يمثلون جميع
طوائف املجتمع الكويتي.
ّ
وذك � ��ر اب��ورم �ي��ة ب��امل��واق��ف ال�ب�ط��ول�ي��ة ال�ت��ي
س�ط��ره��ا اه��ال��ي ال��دائ��رة اث �ن��اء ال �غ��زو ال�ع��راق��ي
على ال�ك��وي��ت ،داع�ي��ا الشيخ علي ال�ج��اب��ر إلى
االط��اع على سجل الشهداء واالس��رى وابطال
تحرير الكويت لكي يتعرف على االسماء من
اهالي ال��دائ��رة وق��د ضحى ابناؤها بأرواحهم
فداء للوطن.
واس� �ت� �ش� �ه ��د اب� ��ورم � �ي� ��ة ب� �م� �ث ��ال ع� �ل ��ى روح
التضحية وال �ف��داء ح��ني ذك��ر بالشهيد مبارك
ال �ن��وت م��ن اب �ن��اء ال ��دائ ��رة ال��راب �ع��ة ح�ي��ث قتله
الجنود العراقيون بعدما رف��ض ان��زال صورة
أمير الكويت الراحل الشيخ جابر األحمد رحمه
الله.
ولفت إلى ان الشيخ علي الجابر ومن «خلفه»
ي �ح��اول��ون م ��ن خ ��ال ح��دي �ث �ه��م ع ��ن م��زدوج��ي
الجنسية اره ��اب ال �ن��واب م��ن ال��دائ��رة ال��راب�ع��ة
ك��ي ال ي�ق��وم��وا ب��دوره��م ع�ل��ى اح�س��ن وج��ه في
استخدام االدوات الدستورية او االستجواب
م ��ؤك ��دا ان ��ه «م �ع �ص ��ي ...م �ع �ص��ي» ع�ل�ي�ه��م ه��ذا
االمر.
وق ��ال ان ��ه «ح �ف��اظ��ا ع�ل��ى وح��دت �ن��ا ال��وط�ن�ي��ة
سنفعل ادوات �ن��ا الرقابية ونبلغ علي الجابر
ومن خلفه ...ان الشعب الكويتي ليس بالطوفة
الهبيطة».
وط� �ل ��ب اب ��ورم � �ي ��ة م� ��ن م� �ح ��اف ��ظ ال �ع��اص �م��ة
ان ي�ج�ي��ب ع��ن ع ��دة ت� �س ��اؤالت ح ��ول ال��وط�ن�ي��ة
واالنتماء منها ما هي صدق الوطنية لدى من
يستقدم العمالة ب��اآلالف ويجلبها للبلد وال
تجد عما؟
وأضاف متسائا :ما الوطنية التي لدى من
ال يدفع اجور ورواتب العمال البسطاء؟ وملاذا
ي�ص�م��ت ال �ش �ي��خ ع �ل��ي ال �ج��اب��ر ول ��م ي�ش�ك��ك في
وطنية امثال هؤالء االشخاص؟
واع �ت �ب��ر اب��ورم �ي��ة م�ح��اف��ظ ال�ع��اص�م��ة ال��ذي
يمثل حكومة ال�ك��وي��ت وأف �ك��اره املتطابقة مع
افكار محمد الجويهل دليا على ان الحكومة
ه��ي م��ن ي� ّ
�دب��ر ه��ذا االم ��ر واذا م��ا ارادت اق�ن��اع
الشعب بأنها ليست وراء الفتنة فعليها عزل
ال�ش�ي��خ ع�ل��ي ال �ج��اب��ر م��ن منصبه ع�ل��ى جناح
السرعة.
وح� ��ذر رئ �ي��س ال �ح �ك��وم��ة م��ن ان ��ه ق��د «اع ��ذر
من ان��ذر» ...ف��إذا تكرر االم��ر فستكون انت على
منصة االستجواب.
النائب مبارك الوعان الذي تهكم كثيرا على
اشعار الشيخ علي الجابر وقصيدته الشهيرة
«قطوتي ...قطوتي» دعا االخير الى التعلم من
مدرسة أبيه امير الكويت الراحل الشيخ جابر
االحمد الصباح.
وطالب رئيس الحكومة بإقالة الشيخ علي
م ��ن م �ن �ص �ب��ه ك �م �ح��اف��ظ ل �ل �ع��اص �م��ة وإال ف��إن��ه
سيواجه املساءلة السياسية من نواب الدائرة
الرابعة.
ك �م��ا ط��ال��ب ال �ش �ي��خ ع �ل��ي ال �ج��اب��ر ب��اح �ت��رام
املواطنني وعدم املساس بالوحدة الوطنية او
التشكيك وال�ط�ع��ن ب��االن�ت�م��اء وال� ��والء أله��ال��ي
ال��دائ��رة ال��راب �ع��ة ،داع �ي��ا إي ��اه ال��ى س�ل��ك ال�ط��رق
ال �ق��ان��ون �ي��ة اذا ك� ��ان ل��دي��ه دل �ي��ل ع �ل��ى م�س��أل��ة
االزدواجية.
أما النائب حسني مزيد فقد انتقد بدوره ما
نطق به محافظ العاصمة ومحاولة تشكيكه
ب � ��والء اب� �ن ��اء ال �ق �ب��ائ��ل ال ��ذي ��ن وص �ف �ه��م م��زي��د
بالشجعان وأه��ل امل��واق��ف الصلبة ف��ي الدفاع
عن الوطن اثناء املحن.
وت �م �ن��ى ع �ل��ى ال �ج �م �ي��ع ان ي �ح��اف �ظ��وا ع�ل��ى
الكويت ألنها «جنة الله في األرض» محذرا من
ان النار اذا ما اشتعلت فإنها ستحرق الوطن،
الفتا الى ان هناك من يدفع بإيقاع الفتنة بني
الشعب.

دع��ا عضو املكتب السياسي
ف ��ي ال �ح ��رك ��ة ال �س �ل �ف �ي��ة م�ش�ع��ل
امل � �ع � �ل� ��ث م � �ح� ��اف� ��ظ ال� �ع ��اص� �م ��ة
ال �ش �ي��خ ع �ل��ي ال �ج��اب��ر ال �ص �ب��اح
إلى االعتذار بشكل صريح من
ال�ش�ع��ب وأه��ال��ي ال��دائ��رة ال��راب�ع��ة
وت�ق��دي��م اس�ت�ق��ال�ت��ه م��ن منصبه
ّ
جراء الخطأ الفادح الذي وقع فيه
من تشكيك بوالء ووطنية جزء
من أبناء الشعب.

إرجاء املسيرة
الشعبية
أعلن تجمع «الوحدة الوطنية»
ال � ��ذي أق �ي��م أول م ��ن أم� ��س عند
ال�ن��ائ��ب ضيف ال�ل��ه أب��ورم�ي��ة عن
ارج � ��اء امل �س �ي��رة ال�ش�ع�ب�ي��ة ال�ت��ي
ك ��ان ��ت م� �ق ��ررة أن ت �ن �ط �ل��ق ب�ع��د
امل �ه��رج��ان ال�خ�ط��اب��ي م��ن دي��وان
ال�ن��ائ��ب أب��ورم�ي��ة إل��ى دوار األم��م
امل �ت �ح��دة ب��ال �ق��رب م ��ن غ��رن��اط��ة،
وذل � ��ك ل �ق �ط��ع ال �ط��ري��ق ع �ل��ى من
ي �ح��اول ت��أج�ي��ج ال�ف�ت�ن��ة وض��رب
الوحدة الوطنية.

حضور لم يجدوا مكانا للجلوس

وق� ��ال ان ��ه ع �ل��ى ال �س �ل �ط��ة ان ت�ع�ل��م ان اب �ن��اء
القبائل ه��م م��ن ضحوا ألج��ل ت��راب ال��وط��ن في
املاضي البعيد والقريب.
وأض��اف «نكن االحترام والتقدير لشخص
ال�ش�ي��خ ع�ل��ي ال �ج��اب��ر ال� ��ذي ت��رب�ط�ن��ا ب��ه صلة
قربى لكن نستنكر عليه ه��ذا ال�ك��ام ،واذا ما
تمادى في ه��ذا االم��ر فسنقول له ال ...ال ليس
انت من تشكك في والء ابناء القبائل».
وزاد «الشيخ علي الجابر من اس��رة كريمة
نعشقها ونكن لها كل تقدير واحترام وإجال
وال ننكر جميلها وك ��ان م��ن امل�ف�ت��رض ب��ه ان
ي �ك��ون اول امل��داف �ع��ني ع��ن اب �ن��اء ال�ق�ب��ائ��ل ألن��ه
يخبرهم وي�ع��رف�ه��م ج �ي��دا ،م�ش�ي��دا ب��االع�ت��ذار
الذي قدمه نائب رئيس مجلس ال��وزراء وزير
التنمية وزير الدولة لشؤون االسكان الشيخ
احمد الفهد.
مزيد ناشد «سمو أمير الباد حفظه الله
التدخل واغ��اق ب��اب الفتنة وقطع داب��ر األمر
الننا ال نريد من البعض استغالها وال��ردح
ع�ل�ي�ه��ا وم �ح��اول��ة ت��أج �ي �ج �ه��ا» ،م��ؤك��دا ان ��ه ال
ي�م�ك��ن ل�ل��دول��ة أن ت �ح��ارب أغ�ل�ب�ي��ة شعبها أو
ما يمثل  70في املئة من نسيجها وه��م أبناء
القبائل.
م��ن جهته ،اس�ت�غ��رب ال�ن��ائ��ب محمد هايف
من صمت الشيخ علي الجابر ومن خلفه على

حشود من املواطنني في تجمع االندلس

من يعرفون جيدا والءهم املزدوج.
وق� ��ال «ال ن ��ود ف�ت��ح امل �ل �ف��ات ون �ح��ن ن�ع��رف
م��ن ه��و ص��اح��ب ال� ��والء امل� ��زدوج وم ��ا امل�ل�ف��ات
واألس �م��اء امل��وج��ودة ل��دى ج�ه��از أم��ن ال��دول��ة،
وكانت تهدف إلى قلب نظام الحكم».
وأك��د وج��ود أدل��ة واضحة وض��وح الشمس
على م��ن ل��دي��ه والء م ��زدوج لكن ال ن��ري��د فتح
امل�ل�ف��ات ون�ط��ال��ب ال�ح�ك��وم��ة ب��أن ت�ك��ون لديها
نظرة واعية وبعيدة غير قصيرة.
ولفت إلى ان «على رئيس الحكومة أن ّ
يقدم
بنفسه االعتذار ألبناء الدائرة الرابعة ويقوم
باتخاذ اجراءات صارمة الغاق ملف الفتنة».
ً
واختتم قائا« :يجب على الحكومة ايضا
أن تعي ما يأمر به صاحب السمو أمير الباد
حفظه الله من ض��رورة الحفاظ على الوحدة
الوطنية واالبتعاد عن اثارة الفنت ،لكن لألسف
نجدها تعمل عكس التيار في هذا األمر».
أما النائب مسلم البراك الذي أشاد بدعوة
النائب ضيف الله بورمية وان�ت�ص��اره لكلمة
الحق فقد استغرب أن يصدر التشكيك بوالء
أهالي الدائرة الرابعة من شخص معني لدى
الحكومة بدرجة وزير ومحافظ للعاصمة.
واعتبر ان صمت الحكومة على كام الشيخ
علي الجابر هي «خطوة سلبية ال يمكن لنا
أن نتفهمها».

وطلب من الشيخ علي أو غيره من املواطنني
م �م��ن ل��دي �ه��م اث� �ب ��ات ع �ل��ى وج � ��ود ازدواج � �ي ��ة
ف ��ي ال �ج �ن �س �ي��ة ال� �ت� �ق ��دم ب ��ال� �ط ��رق ال �ق��ان��ون �ي��ة
إل��ى ال�ج�ه��ات امل �س��ؤول��ة ألن أي قضية تحكم
بالقانون نحن سنطمئن لها.
وأض� ��اف «ل �ك��ن ال ي�م�ك��ن ال�ق�ب��ول ب ��أن يأتي
محافظ يمثل الحكومة ويقلل م��ن والء أهل
الدائرة الرابعة التي تمثل الحضري والبدوي
والسني والشيعي».
وقال انه «حريًا بالشيخ علي ومن وراءه أن
يستدلوا على ع��دد الشهداء ف��ي ه��ذه ال��دائ��رة
ف�ه�ن��اك ال�ش��واه��د ك�ث�ي��رة م�ث��ل الشهيد م�ب��ارك
ال�ن��وت والقشيعان وال�ش�م��ري وال�ع�ن��زي إل��خ،
وج�م�ي�ع�ه��م م��ن أب �ن��اء ال ��دائ ��رة ال��ذي��ن ض�ح��وا
بأرواحهم في سبيل تراب الوطن».
وأك��د أن��ه ال يمكن ال�ق�ب��ول ب��وج��ود محافظ
بدرجة وزي��ر في الحكومة ينطق بهذا الكام
مخاطبا الشيخ علي بالقول «اح�ت��رم نفسك،
وبصراحة مع احترامنا السمك الكبير إال انك
ال تستحق أن تكون محافظا في دولة الكويت،
واألج��دى لك أن تجلس في مزرعتك «عزايز»
وتقيم مآدب الغداء وتشعر القصيدة وتذهب
ً
إل��ى شركتك لتدر عليك أم��واال طائلة نتمنى
أنها وفق القانون».
وتساءل البراك عن دور رئيس الوزراء وهل

هناك مخطط الشعال الفتنة في البلد؟ مشيرًا
إلى ان النار لو اشتعلت ستحرق الجميع.
وط � ��ال � ��ب ال � �ح � �ك� ��وم� ��ة ب� �ت� �ح ��ري ��ك ال � ��دع � ��وى
ال �ق �ض��ائ �ي��ة ض ��د ال �ش �ي��خ ع �ل��ي ال� �ج ��اب ��ر ألن��ه
يتساوى مع املواطن في كل شيء أمام القانون
مثلما حركت ال��دع��اوى على أبورمية وخالد
الطاحوس أثناء االنتخابات السابقة.
ك�م��ا ط��ال��ب ال�ش�ي��خ ع�ل��ي ال�ج��اب��ر ب��أن يقدم
استقالته م��رف��وق��ة ب��اع �ت��ذاره أله��ال��ي ال��دائ��رة
الرابعة.
وأك��د ان الشيخ ال يمتلك الحق ف��ي توزيع
ص �ك��وك ال��وط �ن �ي��ة ،م� �ش ��ددا ع �ل��ى أن ال �ك��وي��ت
للجميع وال يمكن ملن يريد الفتنة أن يجرنا
نحوها ألن��ه ال بديل وال غنى وال نضحي إال
للكويت.
املحامي نواف ساري املطيري خاطب الشيخ
علي الجابر بالقول «أيها الجاهل بالتاريخ
ع �ن��دم��ا س��أل �ت �ن��ي ع ��ن دائ� ��رت� ��ي ف ��إن ��ك ت�ج�ه��ل
التاريخ فدائرتي هي دائرة األح��رار والتاريخ
ف�ه��م ال��ذي��ن داف �ع��وا ع��ن األس� ��رة ال�ح��اك�م��ة في
فترات عصيبة من تاريخ الكويت».
وأض � � ��اف م �خ��اط �ب��ا ال �ش �ي��خ ع �ل��ي ال �ج��اب��ر
أيها الجاهل بالتاريخ أن��ت ال تعرف من هي
الجهراء «ه��ذه املدينة التي صمدت ف��ي وجه
أعداء الكويت في القديم والعصر الحالي ولم
تحترم أهلها الذين طاملا جلست في بيوتهم
واآلن تشكك في وطنيتهم ووالئهم».
ساري دعا نواب الدائرة الرابعة إلى مطالبة
الحكومة بإحالة الشيخ علي الجابر إلى إدارة
أم��ن ال��دول��ة ألن��ه أرتكب جريمة خطرة تشرخ
ال��وح��دة الوطنية بعدما أخطأ في حق أبناء
الدائرة الرابعة واتهمهم بعدم الوالء للوطن.
أم��ا عضو املجلس ال�ب�ل��دي ف��رز الديحاني
فقد دعا الشيخ علي الجابر األحمد إلى تقديم
أدل �ت��ه ع �ل��ى ت�ش�ك�ي�ك��ه ب��االن �ت �م��اء ل�ل�م��واط�ن��ني
مطالبًا بإقالته وجعله يمكث بني «قطواته»
ف��ي بيته ،كما ح��ث أع�ض��اء مجلس األم��ة في
ال ��دائ ��رة ال��راب �ع��ة إل ��ى «ت�ص�ع�ي��د س�م��و رئيس
مجلس ال��وزراء على املنصة إذا لم يقرر إقالة
محافظ العاصمة الشيخ علي الجابر األحمد
الصباح».
ال �ن��اش��ط ال�س�ي��اس��ي ف�ي�ص��ل امل �ط��وع طالب
بدوره بفتح هذا امللف وعدم اغاقه في إشارة
إل��ى ال��رد على مثيري الفتنة وض��رب الوحدة
الوطنية.
ك�م��ا ط��ال��ب بمحاسبة ال�ش�ي��خ ع�ل��ي الجابر
واقالته وإال ف��إن هناك نحو  200أل��ف مواطن
م��ن ال��دائ��رت��ني ال��راب�ع��ة وال�خ��ام�س��ة سيقيمون
دعوى قضائية على الشيخ علي.
أم��ا ال�ن��اش��ط السياسي ع��اي��ض أبوخوصة
ف�ق��د ط��ال��ب أي�ض��ًا ب��إق��ال��ة ال�ش�ي��خ ع�ل��ي الجابر
الصباح من منصبه كمحافظ للعاصمة.
وش� � ّ�دد أم� ��ام ال �ح �ض��ور ع �ل��ى ان ��ه ال يقبل
إال بازاحة سمو رئيس ال��وزراء من منصبه
ردًا ع�ل��ى ه��ذا ال�ط�ع��ن وال�ت�ش�ك�ي��ك ف��ي ال��والء
واالنتماء الوطني ألهالي الدائرتني الرابعة
والخامسة.

