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قدم النائب علي الدقباس���ي 
اقتراحا برغبة بشأن إدخال ابناء 
العسكريني املعاقني من فئة غير 
محددي اجلنسية مدارس التربية 

اخلاصة للمعاقني.

وّجه النائب احمد السعدون سؤاال لوزير املالية 
مصطفى الشمالي جاء فيه: لقد سبق ان وجهت سؤاال 
الى وزير املالية بتاريخ 2009/9/16 كان من بني ما طلبت 
فيه »افادتي عن مقدار النسبة التي متلكها كل من الهيئة 
العامة لالستثمار وأي من الهيئات واملؤسسات العامة 
سواء بشكل مباشر او غير مباشر في شركة »زين« 
وذلك كما هي في 2009/8/1«. وملا كانت اجابة الوزير 

التي أحيلت إلي صورة منها بتاريخ 2009/10/22 لم 
تتضمن س���وى ما متلكه الهيئة العامة لالس���تثمار 
دون الهيئات واملؤسسات األخرى، لذا يرجى موافاتي 
ببيان مبقدار النسبة التي متلكها الهيئات واملؤسسات 
األخرى والسيما مؤسسة التأمينات االجتماعية بشكل 
مباشر او غير مباشر في شركة »زين« وذلك بحالتها 

كما هي في 2009/8/1.

الدقباسي إلدخال أبناء العسكريين 
المعاقين »البدون« التربية الخاصة

السعدون يسأل الشمالي عن نسبة تمّلك الهيئات العامة في »زين«

دعت إلقرار من أين لك هذا؟ والذمة المالية للقياديين

»حدس«: استخدام المال السياسي جريمة إذا ارتبط 
بتبني مواقف معينة أو االمتناع عن أخرى

الواجب لالشخاص ايا كانوا.
وما حالة الفوضى السياسية 
وتدهور مسيرة التنمية وتذبذب 
اداء السلطتني وباالخص احلكومة 
)التنفيذي����ة(، وحال����ة التذم����ر 
واالحباط العامة لدى املواطنني، 
بسبب تكرر التجاوزات للدستور 
والقوانني واالهمال اجلسيم في 
اداء املهام املنوطة باملسؤولني، وما 
كارثة محطة »مشرف« وتلوث »ام 
الهيمان«، وغيرها، والتعدي على 
دور »ديوان احملاسبة« الرقابي في 
وزارة الدف����اع اال امثلة على ذلك 
التدهور غير املسبوق. و»حدس« 
في هذا املقام حت����ذر من رغبات 
البعض املريضة باستغالل الوضع 
املأزوم للدعوة لتغييب الدستور 
ومجل����س االمة حتقيقا الجندات 
خاصة، وجندد التنبيه خلطورة 
غياب الش����فافية ع����ن الصفقات 
املالية الضخمة للعقود العسكرية، 
والتي اثار حولها النائب د.جمعان 
احلربش تساؤالت جدية مثنني في 
ذات الوقت على اقرار تكليف ديوان 
احملاس����بة مبراجعة تلك العقود 

»املليارية«.
ختام����ا: نح����ن ف����ي احلركة 
الدستورية االسالمية � رغم حمالت 
التشويه املتواصلة والتي طالت 
الكثير من رم����وز وفئات الوطن 
الغالي � نؤكد عل����ى ان اجلميع 
مطالب����ون، س����واء م����ن اعضاء 
مجلس االمة او قيادات الرأي العام 
املدني، باملطالبة  وقوى املجتمع 
� برملانية  مبمارسات سياس����ية 
� نزيهة وتس����تهدف  وانتخابية 
الصالح العام ال املصالح الشخصية 
والبقاء في املناصب العامة ولو كان 
الثمن الوطن ووحدته واملواطنني 

وعيشهم الكرمي.
حفظ اهلل الكويت واهلها من 

كل مكروه.

بشجاعة االستقالة حفظا لكرامة 
العامة عند  وشرف املس����ؤولية 

وجود اي ممارسة خاطئة.
وان استمرار الفريق املؤيد له 
في تضييع القضية االساسية وهي 
الفاضل له بصرف  النائب  اتهام 
»ش����يكات« � كشف احدها � دون 
تصدي رئيس الوزراء الشخصي 
والصريح لها، يثي����ر املزيد من 
اللغط والش����بهات حول حقيقة 
االمر، خصوصا مع كونها قضية 
رأي عام هامة وسبق اثارتها منذ 
مارس 2009 واملماطلة مستمرة 
منذ ذلك احلني، وقد تش����كل عند 
تكشف جميع جوانبها واطرافها 
الفضيحة السياس����ية االكبر في 

تاريخ الكويت املعاصر.
3- ان االزم����ات السياس����ية 
التش����كيالت  املتك����ررة، رغ����م 
املتتابع����ة، وح����ل  احلكومي����ة 
مجلس االمة في فترات متقاربة 
نسبيا، يؤكدان صحة ما طرحته 
احلركة الدستورية االسالمية في 
اس����تجوابها وما طرحه عدد من 
النواب والسياسيني، بعدم قدرة 
سمو الش����يخ ناصر احملمد على 
الوزراء العتبارات  ادارة مجلس 
موضوعية وعملية، مع االحترام 

دعت »ح����دس« إلى ضرورة 
تقيي����د اس����تخدام االم����وال في 
السياسة وخطورة استخدام هذه 

االموال دون شفافية.
وقالت في بيان حول االحداث 
االخي����رة التي ج����رت حتت قبة 
عبداهلل السالم واملتعلقة باصدار 
ش����يك إلى احد النواب السابقني 
الوزراء الشيخ  من سمو رئيس 
ناصر احملمد: تابعنا في احلركة 
الدستورية االسالمية التطورات 
التي حصلت مؤخرا في الساحة 
السياسية احمللية، وجاء كشف 
النائب د.فيصل املسلم ل� »شيك« 
مقدم من رئيس مجلس الوزراء، 
كمحطة هامة ضمن هذه التطورات، 
خصوصا مع ما صاحب واعقب 
كش����فه للورقة املالية من ردود 
افعال متفاوتة، وعليه نؤكد على 

التالي:
1- تؤكد »حدس« على خطورة 
استخدام االموال � عامة كانت او 
خاصة � في العمل السياسي دون 
تقييد او ش����فافية، حيث انه قد 
تعتبر من قبيل اجلرمية السياسية 
اذا ارتبط بتبني مواقف معينة او 

االمتناع عن مواقف اخرى.
وجتدد الدعوة في هذا املقام الى 
اقرار قوانني »من اين لك هذا؟«، 
و»كشف الذمة املالية للقياديني في 
الدولة« ومراقبة اجلهات احملاسبية 
ملداخيل السياس����يني س����واء في 
مجل����س االمة او مجلس الوزراء 
و»اشهار وتنظيم العمل السياسي 
اجلماعي«، دفعا ملظنة التكسب من 
وراء املهام التشريعية او التنفيذية 
الهامة، واملتعلقة بحاضر ومستقبل 

الكويت العزيزة.
2- سمو رئيس مجلس الوزراء 
مطالب بالكش����ف ع����ن طبيعة 
واهداف مدفوعاته املالية للنواب 
والسياسيني ان وجدت، والتحلي 

دعت للتحقق مما أثير حول صرف شيك من حساب رئيس الوزراء ألحد النواب السابقين

حّذرنا مرارًا من خطورة استخدام المال السياسي للتأثير على االنتخابات وشبهة حدوثه قائمة

»الشعبي«: محاوالت محمومة للتغطية على أمر الشيك 
المريب والتستر عليه بداًل من توضيح المالبسات

أصدرت كتلة العمل الشعبي 
بيانا ج���اء فيه:  أثار اهتمامنا 
قيام عضو مجلس األمة د.فيصل 
املس���لم في جلس���ة املجلس 
املنعقدة ي���وم األربعاء 16 من 
ذي القع���دة 1430 ه� املوافق 4 
من نوفمبر 2009 بالكشف عن 
الى  الش���يك املنسوب  صورة 
س���مو رئيس مجلس الوزراء 
الش���يخ ناصر احملمد، اال اننا 
آثرنا عدم التعليق على املوضوع 
الى حني اتضاح االمر ومعرفة 
النظر االخرى، ولكننا  وجهة 
اآلن، وبع���د ان اص���در مكتب 
احملامي اخلاص بسمو رئيس 
الوزراء بيانه الصادر  مجلس 
يوم اخلميس الفائت 17 من ذي 
القعدة 1430 ه� املوافق 5 نوفمبر 
2009 وما تضمنه ذلك البيان 
من اقرار بأن الشيك عائد الى 
سمو الشيخ ناصر احملمد ومت 
صرفه من احلساب الشخصي 
لسموه فإننا جند لزاما علينا � 
ان كان قد مت صرفه ألحد اعضاء 
مجلس األمة السابقني اثناء مدة 
عضويت���ه � التعبير بوضوح 
عن بالغ اس���تغرابنا وشديد 
التصرف،  دهش���تنا ملثل هذا 
التصريح  الذي يناقض متاما 
الرسمي الذي س���بق ان بثته 
وكالة األنباء الكويتية )كونا( 
بتاريخ 14 مارس 2009 باسم 
وكيل ديوان سمو رئيس مجلس 
الوزراء للشؤون احمللية ونفى 
فيه نفيا قاطعا ان تكون هناك 

أو ميتنع عن القيام بفعل ما لدى 
اداء واجباته الرسمية«.

استخدام المال السياسي

وقد سبق لنا ان حذرنا املرة 
تلو األخرى من خطورة استخدام 
املال السياسي في التأثير على 
االنتخابات أو غيرها، كائنا من 
كان مصدره او متلقيه ونرى ان 
شبهة حدوث مثل هذا االستخدام 
للمال السياسي قائمة، الى ان 

يتضح خالف ذلك.
ومم���ا يؤس���فنا ان هناك 
مح���اوالت محموم���ة جتري 
للتغطي���ة عل���ى ه���ذا األمر 
املريب والتستر عليه، بدال من 
التوضيح املستحق ملالبساته 
والكشف بشفافية عن حقيقته 

وأبعاده.

محاوالت

واألسوأ من هذا تلك احملاوالت 
اجلارية التي تتجاهل عن عمد 
وعلى نحو مخالف ملبادئ النظام 
الدميوقراطي ما قررته املادة 110 
من الدس���تور من حظر قاطع 
ملؤاخذة عض���و مجلس االمة 
عل���ى ما يبديه من آراء وافكار 
باملجلس او جلانه حيث تنص 
املادة بوض���وح ال لبس  هذه 
فيه وال غموض على ان عضو 
مجلس االمة ح���ر فيما يبديه 
من اآلراء واالفكار باملجلس او 
جلانه، وال جتوز مؤاخذته عن 

ذلك بحال من االحوال.

وه���ذا ما ينطبق على س���مو 
الوزراء وعلى  رئيس مجلس 
اي عضو م���ن اعضاء مجلس 
االمة فترة توليه مس���ؤوليته 
النيابي���ة،.. ناهي���ك عن عدم 
اش���تراط االتف���اقية في املادة 
الثالثة منها البند ثانيا املساس 
باملال الع����ام لتحديد اجلرائم 
املبينة فيه���ا، اذ تن���ص على 
انه »لي���س ضروريا ان تكون 
اجلرائم املبينة قد أحلقت ضررا 
الدولة«،.. وقد  او اذى بأمالك 
جرمت املادة 15 من اتفاقية األمم 
املتحدة ملكافحة الفساد من بني 
ما جرمته من افعال »وعد موظف 
عمومي مبزية غير مستحقة او 
عرضها عليه، او منحه اياها، 
او غير مباشر،  بشكل مباشر 
سواء لصالح املوظف نفسه او 
لصالح شخص او كيان آخر، 
لكي يقوم ذلك املوظف بفعل ما 

شيكات صدرت من سمو رئيس 
مجلس الوزراء، أو احد وكالء 
ديوان سموه، او من احلساب 
اخلاص بديوان س���مو رئيس 
مجلس الوزراء لصالح بعض 

اعضاء مجلس االمة.

تصرف غير مقبول

ونح���ن في كتل���ة »العمل 
الش���عبي« ن���رى ان مثل هذا 
التصرف، ال���ذي جرى االقرار 
بحدوثه، امنا هو تصرف غير 
مقبول ومثير للشبهات وفق 
املقررة في  الدولي���ة  املعايير 
اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة 
الفس���اد، التي سبق ان وقعت 
عليه���ا دولة الكويت في العام 
2003 وأقرها مجلس االمة وصدر 
باملوافقة عليها القانون رقم 47 
لسنة 2006، حيث تشترط املادة 
الثامنة م���ن تلك االتفاقية في 
مدونات قواعد سلوك املوظفني 
العموميني فيما تضمنته بشأن 
افصاحهم »ع���ن اي تصرفات 
مبا في ذل���ك الهبات او املنافع 
الكبيرة، الت���ي قد تفضي الى 
تضارب في املصالح مع مهامهم 
كموظفني عموميني«، حيث ان 
املوظف العمومي وفقا للتعريف 
ال���وارد في امل���ادة الثانية من 
االتفاقية ذاتها هو اي شخص 
يش���غل منصبا تش���ريعيا او 
تنفيذي���ا او اداريا او قضائيا 
لدى دولة طرف في االتفاقية، 
س���واء أكان معينا أم منتخبا، 

ونحن في كتلة العمل الشعبي 
نحذر من مثل هذه احملاوالت غير 
الدستورية ونعلن عن رفضنا 
التام والواضح لها ونتمس���ك 
باحلصانة املقررة في الدستور 
لنواب االمة وحريتهم املطلقة 
في ابداء اآلراء واالفكار باملجلس 
او جلانه وعدم جواز مؤاخذتهم 
على ذل���ك ونطالب بالكف عن 

تكرار مثل هذه االدعاءات.

االنحراف عن الموضوع الرئيسي

ونرى ان���ه ال يصح بحال 
من االحوال ان يتحول مجرى 
التداول والنقاش وينحرف عن 
املوضوع الرئيسي املتمثل في 
املقبول واملثير  التصرف غير 
للشبهة املتصل مبا طرح عن 
صرف شيك من حساب مصرفي 
الوزراء  لسمو رئيس مجلس 
الى اح���د اعضاء مجلس االمة 
السابقني اثناء توليه مسؤولياته 
الدستورية، فهذا ما يجب التحقق 
منه، وهو م���ا يلزم توضيحه 
والكشف عنه واجالء حقيقته مع 
بيان ما اذا كانت هناك شيكات 
اخرى قد منحت من سمو رئيس 
مجلس الوزراء، ولو من حسابه 
اخلاص، العض���اء في مجلس 
اثناء فت���رة عضويتهم  االمة 
س���واء في املجلس احلالي او 

في مجالس سابقة.
وختاما يقول احلق سبحانه 
وتعالى في محكم كتابه )وقفوهم 

انهم مسؤولون( ڈ

د. ناصر الصانع

مسلم البراك


