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البراك قدم بالغاً للنيابة العامة ضد قناتي »سكوب« و»السور« 
بتهمة السعي لتقويض النظام االجتماعي وتفريق المجتمع

»حدس« ترفض أي تعديل على الدستور 

المحامي منور يشكو الجويهل والمحامي الشطي يقاضي »وذّكر«

رفضت احلركة الدس����تورية االس����امية 
)حدس( اي تعديل على الدستور يقيد احلريات 
العامة او املكتسبات الشعبية في مجال الرقابة 
البرملانية. جاء ذلك في بيان هذا نصه: اعلن 
احملامي محمد الدالل عضو اللجنة السياسية 
)املؤقتة( في احلركة الدس����تورية االسامية 
عن اصدار »حدس« لبيان مت تعميمه صحافيا 
واعاميا، حول ممارسات بعض وسائل االعام 
»الفاسدة« ومحاوالت مترير وتبرير تعديات 
على الدستور الكويتي، على حد قول احملامي 
الدالل وفيما يلي نص البيان الذي حمل اسم 

»تضليل الشعب وتعديل الدستور«.

الدس����تورية االس����امية  تابعت احلركة 
بقلق بالغ ممارس����ات بعض وس����ائل االعام 
الفاسدة واملش����بوهة، والتي متادت في اثارة 
الفنت العنصرية والدعاوى الطائفية ومشاعر 
الكراهية، بني افراد وجماعات الشعب الكويتي 
العزيز، رغم التحذيرات السابقة واملتواصلة 
من »حدس« وبياناته����ا املتكررة والتنبيهات 
السياسية والدعوات البرملانية املختلفة اليقافها. 
احلركة الدستورية االسامية تستغرب تواصل 
ممارس����ات خاطئة من فضائيات »الس����ور« 
و»سكوب« ووس����ائل اعامية اخرى وصلت 
حلد تشويه املواقف وتضليل الشعب واحتكار 

الوطنية وتخوين املخالفني، وتفرج »مريب« 
من اجلهات احلكومية والش����خصيات العامة 
واملسؤولة وهي املناط بها التدخل قبل انفات 
االمور. وجتدد »حدس« في هذا البيان رفضها 
الي تعديل على دس����تور 1962 يقيد احلريات 
العامة او املكتسبات الشعبية في مجال الرقابة 
البرملانية، وحتيي اجلموع الوطنية احلاشدة 
التي التأمت حول منزل النائب مسلم البراك في 
تنوع اجتماعي وسياسي عودنا عليه الشعب 
الكويتي وقواه السياسية، كلما ارادت معاول 
الهدم املشبوهة هدم وحدتنا الوطنية او تدمير 

بنائنا الدستوري االصيل.

مؤمن المصري
تقدم احملامي محمد منور املطيري أمس بشكوى للنائب العام ضد 
محمد اجلويهل مطالبا باتخاذ الازم نحو اجلويهل وتقدميه للمحاكمة 
اجلزائية بسبب ما أبداه من آراء فيها مساس بالوحدة الوطنية ألبناء 
الش����عب الكويتي خال إحدى حلقات برنامجه بقناة »السور«. وقال 
املطيري في ش����كواه: لقد دأب املشكو في حقه بني احلني واآلخر ومن 
خال وسائل اإلعام على التحريض علنا على كل ما من شأنه االنتقاض 
عل����ى النظام االجتماعي القائم في الكوي����ت وإثارة الفتنة والعصبية 
بني أهلها على نح����و يجافي كل القيم الوطنية، مهددا بذلك وحدة هذا 

الشعب ومتاسك نسيجه الوطني، حتت عناوين مختلفة وذرائع زائفة 
مستغا حرية اإلعام للعمل على نشر أفكار مسمومة للحط من مقدار 
أبناء القبائل من هذا البلد وذلك على نحو يثير النفوس ويكدر صفو 
الوح����دة الوطنية ويزرع الكراهية بني أبن����اء البلد الواحد. من ناحية 
أخرى تقدم احملامي خالد الش����طي بش����كوى للنائ����ب العام ضد فؤاد 
الرفاعي صاحب مركز »وذّكر« مطالبا بإجراء التحقيق مع املشكو في 
حقه وحتريك الدعوى اجلزائية ضده على س����ند من القول انه قد قام 
بتركيب إعان على واجهة عقار ميتلكه في منطقة الساملية وجاء فيه 

عبارات تهز الضمير اإلسامي.

الغانم والرومي والراشد والحريتي والزلزلة يقدمون قانونًا يقضي بالحبس 
سنتين وغرامة 20 ألف دينار لكل من يعّرض الوحدة الوطنية للخطر

9نواب يحذّرون من تساهل الحكومة في الحفاظ على تماسك المجتمع 

لمواجهة الحضّ على كراهية أو ازدراء أو إهانة أو تحقير أي فئة من فئات المجتمع 

الن������واب م���رزوق  ق���ّدم 
الغان�������م وعب���داهلل الرومي 
الراش���د وحس���ني  وعل������ي 
احلريتي ود.يوس���ف الزلزلة 
اقتراح���ا بقان����ون بشأن حماية 
الوح���دة الوطني���ة، ج��اء ف���ي 

القانون:
مع عدم االخال بأي عقوبة 
أش���د نص عليها قانون آخر، 

الغرامة  عقوبة ذلك هي ايضا 
التي ال تقل عن 3000 دينار وال 
تزيد على 10000 دينار )املادة 
2/13(. كل ذلك حماية للوحدة 
الوطنية وحرصا على السام 
االجتماع���ي الذي هو الركيزة 
األساسي���ة للتنمية الشاملة 
الدولة وسامتها  امن  ودعامة 

واستقرارها.

املادة 29 م���ن القانون رقم 31 
لسنة 1970 املشار إليه، أو دعا 

إلى ذلك.
املذك���رة  ف���ي  وج���اء 
اإليضاحي����ة للقانون: حرص 
قانون املطبوعات والنشر رقم 3 
لسنة 2006 على جترمي احلض 
على كراهية او ازدراء اي فئة 
م�������ن فئات املجتم���ع )املادة 

لذلك اعد هذا االقتراح بقانون 
ال���ذي ينص عل���ى ان يعاقب 
باحلبس مدة ال جتاوز سنتني 
وبغرام���ة ال جتاوز عش���رين 
الف دين���ار، او بإحدى هاتني 
العقوبتني، كل من عرض الوحدة 
الوطنية للخطر، باحلض على 
كراهي���ة او ازدراء او اهانة او 
حتقير اي فئة من فئات املجتمع، 

يعاقب باحلبس مدة ال جتاوز 
س���نتني وبغرام���ة ال جتاوز 
او بإحدى  عشرين الف دينار 
هاتني العقوبتني، كل من عرض 
الوحدة الوطنية للخطر، باحلض 
على كراهية او ازدراء او اهانة او 
حتقير اي فئة من فئات املجتمع 
بأي وسيلة من وسائل التعبير 
عن الفكر املنصوص عليها في 

وتأكي���دا لهذا النهج ونظرا 
ملا لوحظ من توجهات خطيرة 
تؤث���ر تأثي���را س���لبيا ف���ي 
الوطني���ة، وتؤدي  الوح���دة 
ال���ى الفرقة ب���ني ابناء الوطن 
الواحد والتص���ادم بني فئاته، 
وتعم���ق انتم���اءاتها املذهبية 
والطائفية والعائلية والقبلية 

واملناطقية.

7/21( ونص عل���ى ان عقوبة 
ذلك الغرام���ة التي ال تقل عن 
3000 دينار وال تزيد على 10000 
دينار )املادة 3/27(. كما حرص 
قانون االعام املرئي واملسموع 
رقم 61 لسنة 2007 على جترمي 
الدعوة او احلض على كراهية او 
ازدراء اي فئة من فئات املجتمع 
)امل���ادة 11/11( ون���ص على ان 

بأي وسيلة من وسائل التعبير 
املنصوص عليها في املادة 29 
من القانون رقم 31 لسنة 1970 
بتعديل بع���ض احكام قانون 
اجلزاء رقم 16 لسنة 1960، وهي 
)القول او الصياح او الكتابة او 
الرسم او الصور او اي وسيلة 
اخرى من وسائل التعبير عن 

الفكر(.

عبد الرحمن العنجريد.يوسف الزلزلةمرزوق الغامن حسني احلريتي

د.سلوى اجلسار

عادل الصرعاوي علي الراشدعبداهلل الرومي

صالح املال

د.أسيل العوضي

أعلن النائب مسلم البراك انه قدم امس باغا الى 
النيابة العامة ضد قناتي »سكوب« و»السور« ومحمد 
اجلويهل استنادا على قانوني اجلزاء املرئي واملسموع 
واملطبوعات والنشر بتهمة السعي لتقويض النظام 
االجتماعي وتفريق املجتمع وضرب الوحدة الوطنية. 
وقال البراك في تصريح للصحافيني مبجلس االمة امس 
ان ما حصل هو امتداد ملا مت في السابق وملا حذرنا 
منه من محاولة املساس بالوحدة الوطنية وهذا من 
أخطر األمور، مشيرا الى انه من املهم الوصول الى من 

يقف وراء من يسعى لضرب الوحدة الوطنية.
واش����ار البراك الى ان الوحدة الوطنية هي التي 
حمت الكويت خال محنة االحتال العراقي الغاشم 
وأدرك الشعب اهمية احملافظة على الوحدة الوطنية 
ودورها في حماية املجتمع وصيانة النسيج االجتماعي، 

الفتا الى ان هناك من يتعمد ضرب الوحدة الوطنية واستخدام عبارات 
لتحقير شريحة مهمة من املجتمع الكويتي. وأوضح البراك ان الندوة 
اجلماهيري����ة التي اقيمت في ديوانه باالندلس وعقبها املس����يرة التي 
انطلقت على الدائري اخلامس ضمت مختلف فئات الشعب بانتماءاتهم 
وطوائفهم وهو ما أثلج الصدور، وكانت مبنزلة الرد على كل من يسعى 
لتقويض النظام االجتماعي في الكويت، مش����يرا الى ان هناك تقاعسا 
واضح����ا من قبل احلكومة وخصوصا وزيري االعام والداخلية وكان 
باالم����كان اي تتخذ االجراءات ضد القن����اة التي حتاول ضرب الوحدة 
الوطنية اال ان وكيل وزارة االعام الشيخ فيصل املالك اعلن ان الوزارة 
ال تس����تطيع ايقاف القناة التي تبث من خارج الكويت وعلى املتضرر 

ان يلجأ الى القضاء. وقال البراك نحن نقول لوكيل 
وزارة االعام انك س����قطت س����قطة كبيرة في هذا 
التصريح ألن املتضرر االول هو الدولة والش����عب 
الكويتي واملس����ؤول عن الدفاع عنهم هي احلكومة 
وهذا الكام ال يقبل منك ألنكم بعدما رأيتم التحرك 
الشعبي الذي حصل في االندلس توصلتم الى طريقة 
اليقاف بث تلك القناة وسبق ان قمتم بايقاف قناة 
نبيها حتالف تلك القناة الوطنية التي وضعت ايام 
االنتخابات للتواصل مع الشعب الكويتي، متسائا 
اين دور وزير الداخلية وهو الذي ألقى القبض على 
الن����واب ايام االنتخاب����ات؟ اال اذا كانت هناك عاقة 
تربط����ه باجلويهل كما يقال فهذا امر آخر، مؤكدا ان 
سياسة فرق تسد لن يستفيد منها احد. وقال البراك 
ان قناة الشر »سكوب« قامت بفعل أقبح مما قامت به 
قناة »السور« ألنهم اذاعوا ما قامت به قناة »السور« ونحن نقول لهم 
كفى واذا كان لديك مخطط يا قناة »سكوب« فا يكون هذا املخطط على 
حساب الوحدة الوطنية وهذا أمر مرفوض والناس تعي هذا األمر ولن 
ننجر الى املربع الذي تريدون، موضحا ان وزير اإلعام ووزير الداخلية 
قد وقعا في احملظور ومحاسبتهما ستكون من خال املجلس النيابي اذا 
كان فعا ميثل االمة. وأكد البراك ان الناس تريد ان ترى شيئا ملموسا 
في هذا اجلانب وال نريد كلمات من قبيل سنفعل وبيان مجلس الوزراء 
اوكل لبعض الوزراء القيام مبهامهم وهذه هي علتنا تكمن في تقاعس 
الوزراء ونحن ال نريد ش����يئا خارج اطار القانون، مشيرا الى ان هناك 

جلنة شعبية ستدير هذا امللف وفق االطار القانوني.

مسلم البراك

أص������در الن���واب عبداهلل الروم���ي وعادل 
الصرعاوي ومرزوق الغامن ود.أسيل العوضي 
وعلي الراش���د وصالح املا ود.سلوى اجلسار 
وعبدالرحم���ن العنجري وحسني احلريتي بيانا 
ج���اء في����ه، قال اهلل تعال���ى: )يأيها الناس إنا 
خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل 

لتعارفوا(.
كما نصت املادة 7 من الدستور على ان »العدل 
واحلرية واملس���اواة دعامات املجتمع والتعاون 

والتراحم صلة وثقى بني املواطنني«.
إن ما تش���هده الس���احة الكويتية من إساءة 
للوحدة الوطنية متمثلة في تصريحات متبادلة 
وتوجهات خطيرة عبر وسائل اإلعام املختلفة 
التي تؤثر تأثيرا س���لبيا على الوحدة الوطنية 

وتؤدي الى الفرقة بني أبناء الوطن الواحد، وتعمق 
االنتماءات املذهبية والطائفية والعائلية والقبلية 
واملناطقي���ة هو أمر محزن وال ميكن جتاوزه او 
الس���كوت عنه، فالوحدة الوطنية أس���اس بناء 
املجتمع الكويتي منذ القدم وهي ركيزة أساسية 
للتنمية الشاملة ودعامة أمن الدولة وسامتها 
واستقرارها، واحلفاظ عليها واجب وطني وشرعي 

ودستوري.
كما حذرنا مرارا وتكرارا من تس���اهل الدولة 
ووزارة اإلع���ام جت���اه العدي���د م���ن األحداث 
والتصرفات عبر فترة ليست قصيرة من الزمن 
وعدم تفعيلها ملواد القانون والدس���تور وعدم 
ممارستها الدور الرقابي املنوط بها، ما أدى الى 
تفاقم هذه األحداث حت���ى أوصلتنا الى مرحلة 

تهديد النس���يج االجتماعي للمجتمع الكويتي، 
ويجب على احلكوم����ة ان تفع��ل وتطبق مواد 
الدستور والقانون عل���ى اجلميع دون استثناء 
وان تكون قراراتها مبني���ة على أساس دستوري 
وقانوني وليس مج���رد ردود أفعال او استجابة 
لضغوطات، فدولة القانون هي املاذ اآلمن لكل 

أطياف الشعب الكويتي.
ونتمن���ى عل���ى كل األط���راف النيابية عدم 
االجن���راف وراء محاوالت إث���ارة الفتنة متهيدا 
لضرب الدميوقراطية وتش���ويه صورتها فهذه 
املرحل����ة تتطلب علو ص���وت العقل واملنطق 
الحت����واء املوقف ودرء الفتنة وهذه مسؤولية 
مضاعفة على ممثلي األمة، نسأل اهلل ان يعيننا 

على أدائها.

كما نطالب جميع العقاء واملعتدلني من مختلف 
أطياف املجتمع وفئاته باحلد من الطرح اإلقصائي 
الذي يقوم على أساس رفض اآلخر وتهييج مشاعر 
احلقد والضغينة من أجل أهداف او مصالح ضيقة 
او لعدم وع���ي بخطورة االجنرار وراء التطرف 
الديني او املذهبي او االجتماعي وما ينتج عنه 
من فتنة قال عنها النبي ژ »الفتنة نائمة ملعون 

من أيقظها«.
ون���رى اننا في أم���س احلاجة ال���ى إق���رار 
االقت���راح بقانون بشأن حماية الوحدة الوطني��ة 
التي تقدمنا به مع مجموعة من النواب بتاريخ 
2009/6/3 في أسرع وقت ممكن ليكون ذلك ردنا 
على كل من يحاول ش���ق نسيج املجتمع وإذكاء 

نار الفتنة.


