
االثنين 14 ديسمبر 2009   7مجلس األمة
الدستور ليس قرآنًا ُمنّزاًل ويجوز تعديله بعد 5 سنوات من تطبيقه

الراشد مهاجمًا »الشعبي«: كتلة الجيش الشعبي
تفتقر إلى الحياد السياسي وال تحترم الرأي اآلخر

الس�لطان: المش�كلة ليس�ت في الدس�تور 

المطي�ر: انحراف ع�ن الخ�ط الديموقراطي 

معصومة: نرفض الهجمة الشرسة على الراشد

شّن النائب علي الراشد هجوما 
الذعا على كتلة العمل الش����عبي، 
الت����ي وصفه����ا بكتل����ة اجليش 
الشعبي، مش����يرا الى انها تفتقر 
الى احلياد السياس����ي وال حتترم 

الرأي اآلخر.
وق����ال الراش����د ف����ي تصريح 
صحاف����ي امس »ان هن����اك نوابا 
ميارس����ون الدميوقراطي����ة وهم 
اعداء للدميوقراطية، مشيرا الى ان 
افكاره اخلاصة بتعديل بعض مواد 
الدس����تور طرحها بهدف النقاش، 
وقابلة للقبول والرفض، وتتفق 
مع الدستور الذي يتصدى المكانية 
تعديله بعد مرور خمس سنوات من 
تطبيقه، اما ما ال يتفق مع الدستور 
فهو حظر ال����رأي اآلخر، واضاف 
الراش����د في حني احتدث باسلوب 
دميوقراطي عبر تقدمي اقتراحات 
بتعديل بعض املواد، أجد البعض 
قد فقد احلياء السياس����ي، ويريد 
فرض رأيه، ويريد توزيع صكوك 

الدميوقراطية على من يشاء.
وردا على سؤال بشأن البيان 
الذي اصدرته كتلة العمل الشعبي 
قال الراشد ان كتلة العمل الشعبي 
تفتقد احلياء السياسي وتريد ان 
حتجر عل����ى افكارن����ا، وحتارب 
الت����ي ارتضيناها  الدميوقراطية 
والدستور ليس قرآنا، بل ان القرآن 
قد نسخ اهلل بعض آياته ومن حقنا 

تقدمي تعديالت على الدستور.
وتابع الراش����د ادعو صحيفة 
»القبس« بهذه املناسبة التي سبق 
وان اعلنت عن عزمها عقد مؤمتر 
وطني ملناقشة قضايانا ان تدعو 
اليه اآلن، اما كتلة اجليش الشعبي 
فاقول لهم لن����ا رأي يجب عليهم 
وغصب عنهم ان يحترم كما يقول 

الدستور.
وحول تعديالته على بعض مواد 
الدستور بني الراشد انها مطروحة 
للنقاش وان وجد قبوال على الفكرة 
من قبل النواب ملا طرحه فسيتقدم 
بتعديالته. ووجه رسالة ملا اسماها 
بجريدة اصحاب االمس اعداء اليوم، 
قال فيها »كفاكم انتقاما مني، وانتم 
من تنادون بالدميوقراطية، ضربتم 
الدميوقراطية بافتتاحيتكم اليوم 
ال����رأي والرأي  )أم����س( وحرية 
اآلخر. وفي هذا اإلطار أكد النائب 
خالد الس����لطان في تعليقه حول 
ما أثير من دع����وات حول تعديل 
الدستور ان املش����كلة ليست في 
مواد الدستور التي هي أداة اما ان 
يحسن استخدامها فتصبح مفيدة 

أو يساء فتحصل املشاكل.
وأوضح السلطان »ليست هناك 
حاجة تستلزم تغيير املادة املتعلقة 
القضية ليست  باالستجواب ألن 

في شأن تعديل الدستور اضعافا 
لقوة البرملان وأدواته الدستورية 
ورأى انها التفاف على قوة الدستور 

وفاعليته في صنع القرار.
وأضاف الع����دوة ان تصويت 
الوزراء على طرح الثقة من شأنه 
القضاء على مادة االس����تجواب، 
معتبرا ه����ذا الطرح إش����ارة الى 
الوزير املستجوب بأن يجلس في 
بيته ويتكئ مطمئنا الى ان املجلس 

لن يطوله.
وأكد النائب حس����ني احلريتي 
انه م����ن غير املقبول احلديث عن 
تعديل الدستور في الوقت احلالي 
قائ����ال: نحن لن نحجر على اآلراء 
الدستور املعمول به  لكن تعديل 
في الكويت منذ 47 عاما مرفوض 

رفضا قاطعا.
ورأى احلريتي ان عدد الوزراء 
والن����واب كاف وال حاجة لزيادة 
العدد، مفض����ال احلديث عن  هذا 
الوزارات وحتويلها  إلغاء بعض 
الى هيئات أو مؤسسات كوزارتي 

اإلعالم واملواصالت.
وأوضح ان مشاركة الوزراء في 
التصويت على طرح الثقة من شأنها 
إضعاف رقابة املجلس وحتويله الى 

مجلس استشاري أو وطني.
من جانبه، استغرب النائب محمد 
براك املطير الدعوة إلجراء تعديالت 
الدس����تور تقضي بالسماح  على 
ألعضاء احلكومة بالتصويت على 
طرح الثقة بأنفسهم، مشيرا الى ان 
من يحمل هذه الدعوة انحرف عن 
اخل����ط الدميوقراطي الرصني وال 
يريد حتقيق التوازن بني السلطات 
ويس����عى بهذه املطالبة الى هدم 
العمل الرقابي املمنوح الى مجلس 

االمة وفق مواد الدستور.
وقال املطير في بيان مقتضب ان 
االدوات الرقابية ملجلس االمة هي 
من حتقق التوازن بني السلطتني 
وهي من جتعل من عمل السلطة 
التشريعية في رقابة االعمال املناطة 
بالسلطة التنفيذية وترسخ النظام 
البرملاني والدميوقراطي احلقيقي 

وفق اصوله املتعارف عليها.
واضاف املطير ان اي تعديالت 
تطرح على مواد الدس����تور يجب 
ان تك����ون في اطار منح مزيد من 
احلريات ومنح مزيد من الصالحيات 
ملجلس االم����ة، مضيفا لكل نائب 
احلق في ابداء وجهة نظره جتاه 
اي قضية وهو مسؤول عنها امام 
اهلل وامام الناخبني واحلق كل احلق 
لآلخرين في تأييدها او معارضتها 
والتعليق عليها في اطار الدستور 
واحلرية، مش����ددا على ضرورة 
السياس����ي بعيدا  الرقي بالطرح 

عن االسفاف.

ما يحول دون تكرار املشكلة في 
املستقبل.

بدوره أيد النائب مخلد العازمي 
أي تعديل على الدستور مشترطا 
في ذلك ان يكون هذا التعديل ملزيد 
من احلري����ات، مؤكدا ان الفيصل 
ف����ي أي تعديل هو ما تنتهي اليه 

الغالبية داخل املجلس.
وأع����رب العازمي ع����ن تفهمه 
ملخ����اوف البع����ض م����ن تنقيح 
الدستور، مبينا انه يتحفظ على 
أي تعديل مبهم وغير واضح، اما 
الواضحة فمتى ما مت  التعديالت 
تقدميها فسندرسها إلقرار األفضل 

للمجلس واملصلحة العامة.

النائبة د.معصومة  ورفضت 
املبارك الهجمة الشرسة التي تعرض 
لها النائب علي الراشد عقب دعوته 
لتعديل الدستور، مشددة على انه 
ال يجوز احلظر على اآلراء ويجب 
أال نكون حساسني في التعامل مع 

الدعوة الى تعديل الدستور.
وقالت د.املبارك انني أتفق مع 
الراشد من حيث مبدأ ضرورة تعديل 
الدستور، اما تفاصيل التعديل فهذه 
أمور تطرح للنقاش، مشيرة الى 
ان م����ن األمور التي نرى ضرورة 

تعديلها عدد النواب والوزراء.
واعتبر النائ����ب خالد العدوة 
مقترحات زميله النائب علي الراشد 

في ع����دد النواب الذي����ن يقدمون 
االس����تجواب، وامنا في حس����ن 
استخدام األداة، ونحن نحتاج الى 
تغيير ما في النفوس وليس ما في 

النصوص«.
من جهة أخرى، قال السلطان 
ان هناك ش����به اتفاق في اللجنة 
املالية حول ضرورة توافر عدد من 
القواعد في القانون الذي ستقره 
التعامل مع قضية  اللجنة بشأن 
املقترضني. وبنّي السلطان ان من بني 
تلك القواعد ان يشمل املقترح جميع 
املقترضني وان يوافق الش����ريعة 
االس����المية ويعالج كل جتاوزات 
الس����ابقة مع تضمينه  القروض 

رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي مترئسا اجتماع مكتب املجلس

شعيب املويزري

سالم النمالن

خالد السلطان محمد املطيرعلي الراشد

مكتب المجلس حدد 24 الجاري جلسة خاصة للبدون

المويزري يطالب الدولة بتحمل مصروفات الطالب المتفوقين ومنحهم مكافآت شهرية
قّدم النائب ش���عيب املويزري اقتراحا 
برغبة بشأن حتمل الدولة جميع املصروفات 
الدراس���ية للطالب والطالبات  التكاليف 
الكويتيني الذين يدرسون في اجلامعات داخل 
الكويت وخارجها والذين يجتازون السن 
الدراسية األولى في املرحلة اجلامعية بتفوق 

ماداموا استمروا في تفوقهم الدراسي.
 ودع���ا املويزري إلى أن تتحمل الدولة 
مصروف���ات دارس���ي الدراس���ات العليا 
الكويت  )املاجس���تير والدكتوراه( داخل 
وخارجها مع منح هؤالء الدارسني والدارسات 
مكافآت ش���هرية كحافز له���م طوال مدة 

الوزارة املختصة هذا  دراس���تهم وحتدد 
احلافز مبا يتناس���ب مع طبيعة الدراسة 

التي يقوم بها الطالب.
وأش���ار املوي��زري في اقتراح��ه إل���ى 
أن املادة 13 من الدس���ت��ور جاء في�ه�ا ان 
التعلي���م ركن أساسي لتق��دم املجتم��ع، 
وتكفل������ه الدولة وترعاه، وج���اء ف���ي 
امل��ادة 14 م���ن الدستور أنه ترعى الدولة 
العل��وم واآلداب والفنون وتشجع البحث 

العلم��ي.
وتابع قائال: لذا، فإن الدولة تعمل على 
تشجيع التعليم واملتعلم كما ال تدخر جهدا 

في س���بيل تعزيز البح���ث العلمي ودعم 
املتفوقني في مختلف املجاالت الدراس���ية 
ويأت���ي هذا الدعم احلكوم���ي باعتبار ان 
الشباب هم عماد املستقبل وعدتها وعتادها 
وركن أساسي في بناء املستقبل الزاهر للدول 
لكي نرتقي بوطننا الى مكانته الصحيحة 
التي يس���تحقها بني دول العالم املتحضر 

واملتقدم.
كما ان الدول تسعى إلى دعم الدارسني 
املتفوقني ماديا ومعنوي���ا وتهيئة املناخ 
املناس���ب لهم لكي يس���تمروا في التفوق 

العلمي.

الخرافي هنأ األمير سلطان بن عبد العزيز 
بعودته من رحلة العالج سالماً معافى

بعث رئيس مجلس األمة جاسم 
اخلرافي برقي����ة تهنئة الى ولي 
العهد � نائب رئيس مجلس الوزراء 
الدفاع والطيران واملفتش  وزير 
العام صاحب السمو امللكي األمير 
سلطان بن عبدالعزيز آل سعود  
مبناسبة عودة سموه بعد غيبة 

عالجية. 
وقال اخلرافي في برقيته، إن 
العالج  عودة سموكم بعد غيبة 
س����املني معافني بفض����ل من اهلل 
العلي القدير افعمت قلوب جميع 
ابناء شعبكم الشقيق التي تعلقت 
بحبك����م وإلى رؤياكم على أرض 
العزيز وهم يبس����طون  وطنكم 
أيديهم للترحيب بسموكم وإني 
ليس����عدني وإخوان����ي اعض����اء 
مجل����س األمة أن نحمد اهلل على 
عودتكم امليمونة قرة عني لشعبكم 
ولنا مقرون����ة بالدعاء إلى فاطر 

الس����ماوات واألرض لسموكم ان 
ميتعكم بالصحة والهناء وأن يدمي 
عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. من 
جانب اخر عقد مكتب مجلس االمة 
امس اجتماعه الدوري برئاس����ة 
رئيس مجلس االمة جاسم اخلرافي 

واعضاء املكتب. 
وقال امني سر املجلس دليهي 
الهاجري ان مكتب املجلس شكر 
العامة ملجلس  االعضاء واالمانة 
االم����ة وح����رس املجل����س على 
اعانتهم رئيس املجلس في شأن 
اجللسة التي نوقشت فيها اربعة 
استجوابات، ودورهم في حسن 

سير اجللسة. 
واض����اف الهاجري ان املكتب 
شكر االمانة العامة على التنظيم 
الذي صاحب جلسة االستجوابات، 
مشيرا الى ان رئيس مجلس االمة 
جاسم اخلرافي شكر االمانة العامة 

على حس����ن تنظيمها لالجتماع 
الثالث لرؤساء مجالس الشورى 
والنواب والوطني واالمة في دول 
ل����دول اخلليج  التعاون  مجلس 
العربية والذي عقد في البالد يومي 
6 – 7 ديسمبر اجلاري. واوضح 
الهاجري ان مكتب املجلس وجه 
دعوة لالعضاء حلضور جلسة 24 
اجلاري والتي خصصت ملناقشة 
القوان����ني اخلاصة بغير محددي 
اجلنسية. وقال الهاجري ان مكتب 
املجلس وضع آلية جديدة السئلة 
االعضاء خالل اجللسة. وقد وافق 
مكتب املجلس على بعض الدعوات 
الرئي����س اخلرافي  الى  املوجهة 
بشأن زيارة برملانات بعض الدول 
الش����قيقة والصديقة. كما اطلع 
املكتب على بعض االمور االدارية 
املتعلقة باالمان����ة العامة واتخذ 

القرارات املناسبة بشأنها.

النمالن: هل حصلت مصانع الشعيبة
وميناء عبداهلل على شهادة المردود البيئي

»التحالف« يرفض االنتقاص من المكتسبات الدستورية
أكد أمني عام التحال الوطني الدميوقراطي 
باالنابة صالح املض���ف ان موقف التحالف 
الرافض لالنتقاص من املكتسبات الدستورية 
والشعبية والتضييق على االدوات الرقابية 
موقف مبدئي ال تغيره االشخاص واالزمنة، 
مش���يرا الى ان الدستور الكويتي هو العقد 

الذي يكفل للشعب حقوقه وحرياته.
وق���ال املضف في تصري���ح صحافي ان 
التعديالت على الدستور التي بدأت تطرح 
في الساحة السياسية تعديالت غير مقبولة 

ومرفوضة، مطالبا الداعني إلجراء التعديالت 
بالعم���ل على تطبيق وتفعي���ل مواده أوال، 
خاصة ان قوى الفساد تكافح لتعطيل مواده 
بااللتفاف على نصوصه، وتنقيحه بقوانني 
غير دس���تورية. وبني املضف ان اي توجه 
لتحجيم االدوات الرقابية ومصادرة حقوق 
االقلية من النواب هو انتكاس���ة دستورية 
للحياة البرملانية في الكويت، مطالبا النواب 
والقوى السياسية بالتداعي حلماية الدستور 

من محاوالت العبث به.

وجه النائب سالم النمالن س����ؤاال إلى وزير الصحة د.هالل الساير 
جاء فيه: ملا كانت االختصاصات املوكلة للهيئة العامة للبيئة مبوجب 
القانون رقم 5 لسنة 1996 بإنشاء الهيئة العامة للبيئة، أوكلت لها الرقابة 
واملتابع����ة جلميع حاالت التلوث البيئي. ل����ذا يرجى إفادتي وتزويدي 
بجميع املستندات عن اآلتي: هل قامت جميع املصانع مبنطقة الشعيبة 
الغربية ومنطقة ميناء عبداهلل باحلصول على شهادات املردود البيئي 
قبل احلصول على تراخيص البناء وقبل اقامتها؟ إذا كانت اإلجابة بالنفي، 

فما إجراءات الهيئة العامة للبيئة جتاه املصانع املخالفة؟
وما اإلجراءات املفترض أن تقوم بها الهيئة العامة للبيئة تفاعال مع 
حاالت التلوث املس����يطر على البيئة في منطقة علي صباح السالم )أم 
الهيمان(؟ وملاذا لم تقم الهيئة العامة للبيئة بإلزام اجلهات املسؤولة عن 
املنشآت املقامة باملنطقة اجلنوبية بالعمل على تطوير واستحداث وتركيب 

وسائل التحكم املناسبة خلفض معدالت انبعاث ملوثات الهواء؟


