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الكويت تستضيف مؤتمر التحوالت السياسية 

واالقتصادية وتأثيراتها في منطقة الخليج
يستضيف مركز دراس����ات اخلليج واجلزيرة العربية بجامعة 
الكويت مؤمتر »التحوالت السياسية واالقتصادية وتأثيراتها في 
منطقة اخللي����ج واجلزيرة العربية« في الثال����ث من مايو املقبل. 
وقال رئيس املركز د.فه����د الناصر ل� »كونا« ان املؤمتر يهدف الى 
التعرف على طبيعة التغيرات والتحوالت التي متر بها املجتمعات 

اخلليجية.

بروڤة لرفع العلم بمشاركة الجيش والشرطة والحرس الوطني
 اجرى اجليش والش����رطة واحلرس الوطن����ي واإلدارة العامة لإلطفاء 
بروڤة لرفع العلم اس����تعدادا الحتفال رفع العلم الذي سيقام حتت رعاية 
وحضور صاحب الس����مو االمير الشيخ صباح االحمد في ال� 26 من الشهر 

اجلاري بقصر بيان.
وقالت وزارة الداخلية في بيان صحافي امس ان البروڤة اقيمت حتت 
اش����راف اللجنة العليا الحتفاالت العيد الوطني بحضور الش����يخة امثال 

االحمد امني السر واعضاء اللجنة. 

جمعية الصحافيين تشكل لجنة من المحامين
إلعداد مقترح لتعديالت على قانون المطبوعات

جنود كويتيون وأميركيون يشاركون في تمارين تدريبية

شارك عناصر من فرقة املغاوير الكويتية التابعة للفصيلة 68 
مع عناصر من الفرقة 300 � 2 للس����اح املدفعي االرضي التابعة 
للواء 115 للساح املدفعي في اجليش االميركي بتمارين تدريبية 
لتطوير مهاراتهم في مجال الرماية، وفي هذا السياق، قال املازم 
اول فهد العويش، قائد سرية القناصة في الفصيلة 68، »ان هذا 
التمري����ن التدريبي يدخل ضمن اط����ار وحدة البرامج االضافية 
التي تخضع لها الفصيلة 68 املوازية للقوات االميركية اخلاصة، 
واضاف العويش ان غالبية اجلنود في سريته يرتادون مدرسة 
اجلوالة في الكويت قب����ل التحاقهم باللواء العام ليتم بعد ذلك 
انتقاؤهم لالتح����اق بالفصيلة 68، وخلص العويش الى القول 
ان معظم الضب����اط واملجندين يحاولون جاهدين االنضمام الى 
صفوف الفصيل����ة 68 النها االفضل على االط����اق، لكن عملية 
الدخول اليها غير سهلة اذ على املتقدمني اخلضوع لسلسلة من 

االختبارات.

أس���فر االجتماع ال���ذي عقد ظهر امس اخلمي���س مبقر جمعية 
الصحافيني الكويتية للمستشارين القانونيني للجمعية عن تشكيل 
جلنة من احملامني لدراسة قانون املطبوعات وقانون املرئي واملسموع 
وإعداد مش���روع لتعديل بعض مواد القانونني يقدم ملجلس األمة 
باسم جمعية الصحافيني ورؤساء حترير الصحف اليومية ومديري 
القنوات الفضائية وميثل وجهة نظرهم في القانون املتعلق بالعمل 

الصحافي واإلعامي.
وقال أمني السر العام جلمعية الصحافيني الكويتية فيصل القناعي 
ان االجتماع كان مثمرا للغاية واستمعنا لوجهة نظر احلضور في 
املش���روع املقدم من وزارة اإلعام والذي اعتبره اجلميع مشروعا 
لتقييد حرية ال���رأي والتعبير ال يتفق مع الدس���تور وال طبيعة 

احلريات العامة التي نتمتع بها في الكويت.

وقد حضر االجتماع رئيس جمعية الصحافيني احمد يوس���ف 
بهبهاني وأمني الس���ر العام فيصل القناعي وامني الصندوق عدنان 
الراش���د وعضوا مجلس اإلدارة دهيران أبا اخليل وجاس���م كمال 
ومستش���ار اجلمعية د.عايد املناع ونائب رئيس جمعية احملامني 
احلميدي السبيعي ونواف ساري املطيري وعدوية الدغيشم وفيصل 
عيال العنزي وفيصل السبيعي ورفاعي العجمي وحمدان النمشان 
وعماد حيدر الهزاع وحمد الهديان وخالد خليل القطان املستشارون 

القانونيني للجمعية.
ومت تشكيل جلنة املتابعة من: عدنان الراشد واحلميدي السبيعي 
وحمد الهديان وفيصل العنزي وحمدان النمشان وعدوية الدغيشم 
وستقوم اللجنة باستقبال ماحظات احملامني وإعداد مشروع التعديل 

على القانون خال األسبوع املقبل.

لقطة تذكارية للمشاركني في اجتماع املستشارين القانونيني جلمعية الصحافيني بحضور رئيس وأعضاء مجلس إدارة اجلمعية

مترين مشترك بني اجلنود الكويتيني واألميركيني

جندي أميركي في حديث مع زميله الكابنت خالل التمرين

محمد العبداجلادر وأحمد املليفي خالل الندوة

سعد جعفر

تابعت القوى والتجمعات السياسية والنقابات واالحتادات الشعبية 
املوقعة على هذا البيان التعديالت املقترحة من قبل وزارة االعالم بشأن 
قوانني املطبوعات والنشر واالعالم املرئي واملسموع التي رفعت الى 
مجلس الوزراء والذي احالها بصفة االس��تعجال الى جلنته القانونية 

الجنازها ومن ثم احالتها الى مجلس االمة.
واملوقعون على البيان يعربون عن قلقهم البالغ ورفضهم واستنكارهم 
لهذه التعديالت ملا حتمله من تعد واضح على احلريات العامة، وخصوصا 
حريات التعبير والنشر والصحافة والتي اصبحت مهددة باالختناق 
واملوت من جراء ما حتمله املقترحات من تعديالت متشددة وعقوبات 
قاسية. وان هذه التعديالت تنم عن ضيق افق وصدر املسؤولني جتاه 
احلريات االعالمية والتطورات التكنولوجية متجاهلني قدرة املجتمع 
على الوصول للمعلومات وايصالها بالوس��ائل احلديثة املختلفة، مما 
اوضح عدم قدرة مس��ؤولي وزارة االعالم على مواكبة املستجدات 
وعدم قدرتهم على استيعاب واقع احلريات والتطور املستمر للمجتمع 

الكويتي وقواه احلية وتياراته الفاعلة.
كما يؤكد املوقعون ادناه ان اللجوء الى التضييق على احلريات – عبر 
تشديد العقوبات والغرامات – يدل على تقصير املسؤولني في حماية 
الوحدة الوطنية والنسيج االجتماعي عبر تطبيق القوانني السارية على 
من يتجاوزها او تعمد ترك املخالفات تستفحل دون محاسبة حملاولة 

تبرير ومترير القوانني املتشددة ضد احلريات العامة بعد ذلك.
واننا نؤكد ان حرية االعالم مهما كانت قاسية ومهما اخذت ابعادا 
كبيرة اال ان مجتمعنا قادر على احتوائها وجتاوز كل الزالت واالخفاقات 
التي حتدث بني احلني واآلخر، عبر الوعي والوحدة وسيادة القانون 

وقبول التعددية واالختالف.
ان الكويت قد سجلت بحريتها الصحافية جتربة فريدة في مجال 
العمل الصحافي بشهادة عدد كبير من املؤسسات الدولية املعنية بحرية 
الصحافة واالعالم اال ان هذه التعديات ال ميكن ان نصنفها اال على 
انها رجوع باملستوى املتقدم للحرية االعالمية بالكويت الى اخللف، 
كما ان هذه التعديالت اذا ما اقرت فهي مبنزلة تهديد حقيقي لوجود 

الصحافة وليس للحريات االعالمية فقط وامنا كل اشكال االعالم من 
الصحافة الى االذاعات والقنوات التلفزيونية.

ومما يثير االستغراب في تلك التعديالت تغليظ العقوبات بشكل 
كبير بحيث تضاعفت سنوات احلبس وفرضت غرامات مالية ضخمة 
ال تق��ل عن 100 ألف دينار في اعالن واضح عن افالس املؤسس��ات 
الصحافي��ة خ��الل املرحلة املقبلة من خالل اس��تخدام مجموعة من 
التعريفات املطاطة الواس��عة مثل: املساس بالوحدة الوطنية وازدراء 
مجلس االمة وغيرها والتي ميكن تفسيرها على عدة اوجه متفاوتة، 
مع تأكيدنا على اهمية مرجعية السلطة القضائية في الفصل مبا يتعلق 

باالعالم والصحافة والنشر.
ونؤكد نحن املوقعني ادناه ان ما جاء بهذه التعديالت غير واقعية 
ومتناقضة مع كل االتفاقيات الدولية ذات الصلة التي وقعتها الكويت 

مما يضعها مبوقف متناقض مع ما وقعت عليه الدولة.
وال تفوتنا مطالبة القائمني على وس��ائل االعالم واصحاب الفكر 
والرأي بالتركيز على املس��ؤولية املهنية واملجتمعية القادمة وحتقيق 
معاني الوحدة الوطنية وتعزيز التماسك االهلي والتزام النظام العام، 
عبر ما ينشروه في اي وسيلة اعالمية كانت وشكر االغلبية امللتزمة 
بهذه املعاني والقيم الس��امية والتي ال يجوز تقييدها حلاالت ش��اذة 

تراخى املسؤولون عن التصرف ازاءها.
كما نطالب مجلس الوزراء ومجلس االمة والقوى السياسية واملدنية 
برفض هذه التعديالت وكفالة احلريات املقررة دستوريا لتبقى الكويت 
مزدهرة ومزدانة بالدميقراطية واحلريات العامة وسيادة القانون كما 

ارادها على الدوام ابناؤها املخلصون.
املوقعون على البيان: منظمة العمل الكويتي )معك(، احلركة الدستورية 
االسالمية )حدس(، احلركة السلفية، قوى 11/11، املركز الكويتي حلقوق 
اجلاليات، االحتاد الوطني لطلبة الكويت، جتمع امليثاق الوطني، اجلمعية 
الكويتي��ة ملتابعة وتقييم األداء البرملان��ي، املرصد الكويتي لتأصيل 
الدميوقراطية، جمعية ناشطون ضد الفساد، جمعية مناهضة التميز 

العنصري، اجلمعية الكويتية لدعم املشاركة املجتمعية.

القوى السياسية ترفض التعديالت الحكومية على »المرئي والمسموع«

منظمة هيومان رايتس ووتش تنتقد الكويت: 
سجلها غير نظيف في قضايا المرأة و»البدون« وحرية التعبير

المليفي: فكرة حل المجلس ُوئدت 
وحلت محلها خطة جعله دون أسنان

جعفر: الكويت تدين اإلرهاب بكل أشكاله
ألحدث أجهزة اإلعام من كاميرات واستديوهات 
ووح����دات مونتاج وأجه����زة الصوت وادخال 
التكنولوجي����ا احلديثة باالضافة الى ان لدينا 
شبكة مراسلني تغطي معظم دول العالم وكذلك 
بأماكن األحداث الساخنة كل هذا يخدم اخلطة 
اإلعامية التي وضعتها الوزارة وأعلن جعفر 
انه جتري االستعدادات على قدم وساق للخروج 
على املشاهد في »نيو لوك« جديد ومبهر خال 

العام القادم.
واشار جعفر الى ان منظومة قطاع األخبار 
تعمل ضمن منظومة التلفزيون واإلذاعة فهناك 
مساحات على اخلريطة البرامجية لقطاع األخبار 
4 برامج اخبارية وهناك برنامج جديد سيتم 
اذاعته قريبا من انتاج قطاع األخبار السياسية 
عنوانه حتى اآلن »البعد الرابع« قراءة ما بني 
السطور. واش����اد جعفر بدور املرأة في العمل 
اإلعامي خاصة في قطاع األخبار مؤكدا ان لها 
نصيب األس����د وتلعب دورا هاما في منظومة 

اإلعام الكويتي.
واشاد جعفر بالتعاون بني مصر والكويت 
خاصة في املجال اإلعامي ومش����اركة أجهزة 
اإلعام املصرية في جميع األنش����طة التي تتم 
داخل وخارج الكويت مش����يدا بالتغطية التي 
قامت بها أثن����اء القمة االقتصادية وانتخابات 
مجل����س األمة وغيرها من األح����داث الثقافية 

والسياسية واألدبية.

كانت فكرية أو عسكرية أيا كان مشيدا بسياسة 
الكويت املتوازنة حيال تلك القضايا.

وحول اجلديد اخلاص بقطاع األخبار أشار 
جعفر ال����ى ان اإلعام الكويتي بني لبنة على 
لبنة ولم يظهر فجأة كما نش����اهد الفضائيات 
اآلن التي تظهر بني عش����ية وضحاها بل كان 
البث الرسمي لتلفزيون الكويت في الستينيات 
واستديوهات األخبار وطريقة األخبار والبرامج 
كلها مرت مبراحل لذلك نشهد تطورات ومواكبة 

القاهرة ـ هناء السيد
أكد وكيل وزارة اإلعام املس����اعد لشؤون 
األخبار والبرامج السياس����ية سعد جعفر ان 
الكويت تدعو دائما لنبذ العنف واإلرهاب ويتجلى 
ذلك خال رسالتها اإلعامية مشيدا بدور اللجنة 
الدائمة لإلعام العربي التي اعتمدت التوصية 
املقدمة من الكويت واخلاصة مبكافحة اإلرهاب 
من الناحية اإلعامية جاء ذلك في لقاء خاص 
ل� »األنباء« خال مشاركته في اللجنة الدائمة 
لإلعام العربي الت����ي أنهت اجتماعاتها أخيرا 
وأشار جعفر الى ان كثيرا من الدول عانت وتعاني 
من اإلرهاب لذا يجب علينا وضع استراتيجية 
وخطة واضح����ة للقضاء عليه خاصة في ظل 
عصر السموات املفتوحة والفضائيات التي أحيانا 
جند بعضها يدعم بعض األفكار الش����اذة التي 
تسبب العنف واإلرهاب وغيرها من الظواهر 
السلبية وقال جعفر ان الفضائيات عليها دور 
هام وحتمل أمانة ورسالة إعامية يجب عليها ان 
تتمتع باملصداقية ونقل األحداث بحيادية حتى 
ال تثير بعض اآلراء قلقا بني الدول وتوترا في 
العاقات، واشار جعفر الى انه يجب التوضيح 
وعدم اخللط بني اإلرهاب الذي ليس له وطن 
وال دين وال جنسية وبني قضية دفاع الشعوب 
عن نفس����ها ملقاومة االحتال. واوضح جعفر 
ان الكويت من ال����دول الواضحة التي ترفض 
اإلرهاب وتقف ضد أي ممارسة إرهابية سواء 

أص����درت منظمة مراقبة حقوق اإلنس����ان 
»هيومان رايتس ووتش« تقريرها لعام 2010 
ذكرت فيه في الشق املتعلق بالكويت ان هناك 
متييزا اليزال ميارس ضد املرأة رغم التقدم الذي 

حققته الكويت في مجال حقوق املرأة.
كما انتقد التقرير عدم حسم قضية البدون 

وعدم حصولهم على حقوقهم اإلنسانية.
ورصد التقرير حاالت للتضييق على حرية 
التعبير منها وقف السلطات لبرنامج »صوتك 
وصل« الذي قدمته قناة س����كوب في رمضان 
املاضي وأثار جدال كبيرا حينها، وكذلك إصدار 
احملاكم الكويتية ألحكام ضد نائبني في البرملان 

ألنهما انتقدا احلكومة.
وفيما يلي جزء من التقرير: حسنت الكويت 
س����جلها في بعض اجلوانب املتعلقة بحقوق 
املرأة، كما قام البرملان بنقاش س����بل حتسني 
حقوق العمال املهاجري����ن. ومع ذلك، اليزال 
هناك متييز واس����ع ضد املرأة في املس����ائل 
املتعلقة بقضايا اجلنسية، واإلقامة، وقانون 
األسرة، وحقوق املرأة االقتصادية على الرغم 
من أن النساء حصلن في العام 2005 على حق 

التصويت والترشيح للمناصب العامة.
وفيما يتعلق مبس����ألة »البدون«، فاتزال 
الكويت تستبعد البدون عدميي اجلنسية من 
املواطنة الكاملة على الرغم من جتذرهم على 

املدى الطويل في األراضي الكويتية.
وشهد عام 2009 تدهورا في احترام حرية 
التعبير وفي مسألة حقوق املثليات واملثليني 

جنسيا، واملتحولني جنسيا.
وفيما يتعلق بعقوبة اإلعدام فاتزال الكويت 
حتتفظ بعقوبة اإلعدام، وصوتت في ديسمبر 
2008 ضد قرار للجمعية العامة في األمم املتحدة 
يدعو إلى وقف تنفي����ذ أحكام اإلعدام في كل 
أنحاء العالم. ويذكر أن آخر عملية إعدام جرت 

في الكويت كانت في مايو 2007.

 حقوق المرأة

وفيما يتعلق بحقوق املرأة وحقوق الفتيات 
في الكويت، فايزال القانون الكويتي يرفض 
جتنيس أبناء وأزواج املواطنات املتزوجات من 
غير الكويتيني في حني يتمتع الرجال الكويتيون 

املتزوجون من أجنبيات بهذا احلق.
كما مييز القانون ضد املرأة الكويتية فيما 
يتعلق بقانون اإلقامة بحيث يسمح بتجنيس 
زوجات الكويتيني األجنبيات بعد 10 سنوات في 
حني ال يتيح ذلك ألزواج الكويتيات األجانب. 
كما يتم التمييز ضد املرأة في مس����ألة إعطاء 
القروض اإلسكانية، حيث متنح هذه القروض 
للرجال فق����ط في حني حترم املرأة الكويتية، 

سواء كانت عازبة أم متزوجة من ذلك.
 في العام 2005 امل����رأة الكويتية حصلت 
على حق التصويت والترشح في االنتخابات 
وف����ي مايو 2009 مت انتخاب أربع نس����اء في 
البرملان. كما قامت احملكمة الدس����تورية في 
نوفمبر 2009 برفض طعن من أحد املواطنني 
قدم����ه ضد جناح نائبتني ألنهم����ا ال ترتديان 

احلجاب االسامي.
وف����ي أغس����طس 2009 قام����ت احملكم����ة 
الدس����تورية بإلغاء امل����ادة 15 من قانون رقم 
11 لسنة 1962 املتعلق باجلوازات وذلك لعدم 
دستوريتها وبهذا يسمح للمرأة املتزوجة من 
اآلن فصاعدا باحلصول على جواز س����فر من 

دون إذن زوجها.

 قضية »البدون«

وفيما يتعلق بقضية البدون فايزال هناك 
في الكويت نحو 120.000 من عدميي اجلنسية 
املعروفني باس����م البدون، والدولة ال تعترف 

بحق هؤالء السكان باحلصول على اجلنسية 
الكويتية او حتى احلصول على االقامة الدائمة 
وهذا األمر ينطبق ايضا على األطفال البدون 
عدميي اجلنسية.  ونتيجة النعدام اجلنسية، ال 
ميكن للبدون التمتع بحرية املغادرة والعودة إلى 
الكويت، كما ان احلكومة تصدر وفقا لتقديرها 
وثيقة سفر لهم تستخدم ملرة واحدة. ويواجه 
البدون قيودا في التوظيف والرعاية الصحية 
والتعلي����م والزواج. وتصدر الكويت بطاقات 
هوية للبدون، ولكن التجديد لهذه البطاقات 
يكون وفق الضغط من اجل التوقيع على إفادة 
يتم فيها التخلي عن أي ادعاء للحصول على 
اجلنسية الكويتية، ومن عواقب عدم توقيع 
مثل ه����ذا التعهد الترحيل إلى العراق وبلدان 

أخرى بوصفهم أجانب غير شرعيني.
 في العام 2007 قدم مش����روع قانون من 
شأنه منح البدون احلقوق املدنية، ولكن ليس 
اجلنس����ية وحتى كتابة هذه السطور لم تتم 

املوافقة عليه.

حرية التعبير والصحافة

في قضايا منفصلة في أكتوبر 2009، غرمت 
احملكمة اثنني من أعضاء البرملان الكويتي من 
3.000 دينار )10.500 دوالر( عن تهمة »االفتراء 
على احلكومة«، حيث غرم نائب بسبب انتقاده 
لوزارة الداخلية في ما يتعلق مبعاملة البدون، 
في حني غ����رم الثاني لتصريحه حول وجود 

فساد في وزارة الصحة.
 وفي أغس����طس 2009 حظرت السلطات 
الكويتية برنامجا تلفزيونيا بعنوان »صوتك 
وصل« بعد أن مت فيه انتقاد مسؤولني. يذكر انه 
مت في العام 2006 إصاحات لقانون الصحافة، 
حيث مت اس����تبدال عقوب����ة احلبس الرتكاب 

مخالفات للقانون بفرض غرامات مرتفعة.

سامح عبدالحفيظ
أكد النائب السابق األمني املساعد 
الدميوقراط����ي د.محمد  للمنب����ر 
العبداجلادر أن الكويت تعيش حالة 
من التوتر السياس����ي حتتم على 
احلكومة واملجلس معا الشروع في 
خطوات عملية من أجل جتاوزها، 
مشددا على أن حتقيق االجناز على 
أرض الواقع مرتبط ارتباطا وثيقا 
أننا  بتجاوز هذه احلالة، السيما 
نتحدث عن خطة تنموية حكومية 
ذات سقف عال من الطموحات يأمل 

اجلميع في تطبيقها. 
وقال د.العبداجلادر، في الندوة 
التي عقدها بديوانه مس����اء أول 
من أمس مبشاركة النائب السابق 
أحمد املليفي، ان احلكومة احلالية 
جاءت وهي حتمل تركة ثقيلة من 
االختاالت في العاقة بني السلطتني 
واألخط����اء احلكومي����ة وعامات 
استفهام لدى بعض النواب على 
وزراء معينني، مشيرا إلى أن هذا 
األم����ر كان يوجب على الس����لطة 
التنفيذي����ة في بداية مش����وارها 
التعامل معه بالشكل الذي يخفف 
من حدة الصدام بني السلطتني لكن 

لألسف لم يحدث ذلك.
التشريعية  ورأى أن السلطة 
تس����اهم بش����كل مس����تغرب في 
توفي����ر الوق����ود ال����ازم حلركة 
الزه����د التي أخذت ف����ي التنامي 
من احلراك السياس����ي، مؤكدا أن 

األسباب التي تؤدي إلى املواجهة بني 
السلطتني أن احلكومة دائما ما تقوم 
مبعاجلة مشاكل املاضي وال تناقش 
أمور املس����تقبل، الفتا إلى أنه لم 
تكن هناك قراءة سياسية صحيحة 
وتفكيك ألسباب الصدام في تشكيل 
احلكومة. وزاد »ان استبعاد بعض 
العناصر من التشكيلة احلكومية 
من أجل تفكيك أسباب الصدام يظنه 
البعض من قبيل اخلوف، وهو ليس 
كذلك، لكن اختيار نفس األشخاص 
هو ما جعلنا نعيش أزمات، مبينا أن 
املجلس يتحمل جزءا من املسؤولية 
ألن هناك أش����خاصا يعمدون إلى 

املواجهة. 
ورفض املليفي قضية استجواب 
وزير االعام الشيخ أحمد العبداهلل 

األدوات الدستورية التي ال خاف 
على كونها حقا دس����توريا يجب 
أن تضبط بش����كل أفضل من ذلك 
بالرغ����م من كوننا نرى أن عملية 
جتاوز االستجوابات املاضية هي 
أمر إيجابي ويجب أن يستثمر من 

أجل دفع عجلة التنمية.
من جهته، قال النائب السابق 
أحم����د املليف����ي ان احلكومة منذ 
تشكيلها وهي حتمل تركة املاضي 
من خال أشخاصها وهذا ما قلنا 
عنه سابقا إنه سيؤدي إلى استمرار 
األزمات، خصوصا أن بعض الوزراء 
أثير بشأنهم بعض اإلشكاليات من 
ضمنه����م وزراء الداخلية واملالية 

والدفاع. 
وب����ني املليفي أن م����ن ضمن 

املزم����ع تقدمي����ه »خصوصا أننا 
خرجنا من 4 اس����تجوابات لذلك 
هناك مسؤولية على املجلس في 
السياسي«،  كيفية قراءة الوضع 
معتبرا أن الوزير العبداهلل أخطأ 
لكن احلكومة عاجلت اخلطأ »ولو 

باجراءات متأخرة«.
ولفت املليفي إلى أن هناك أجندة 
لتعديل الدس����تور من الداخل من 
خ����ال تعديل 3 أمور وهي كيفية 
تش����كيل جلان التحقي����ق وآلية 
التصويت  االستجوابات وقضية 
على رد القوانني، مش����يرا إلى أنه 
إذا مت التضييق على املجلس وفق 
التوجه فس����يصبح مجلس  هذا 
األمة »هاي بارك«. وأضاف: فكرة 
تعطيل املجل����س »وئدت« وحل 
محلها فكرة جعله دون أس����نان 
أو بأسنان معطلة، ولألسف جزء 
من املمارسات في العمل السياسي 
تس����اهم بقصد أو بغير قصد في 
الدفع ف����ي هذا االجتاه، وما حدث 
في االستجوابات األربعة كان كارثة 
لألداة الدستورية. ورأى املليفي أن 
تقدمي االستجوابات األربعة دفعة 
واحدة خوفا من حل املجلس كان 
مبنزلة تقدير ه����واة، وهو األمر 
الذي أدى إل����ى ترهل في النظرة 
لألداة الدستورية، مشيرا إلى أنه 
في الس����ابق كان هناك مصداقية 
للمعارضة عك����س ما هو حاصل 

اليوم.

العبدالجادر: الكويت تعيش حالة من التوتر السياسي

»البعد الرابع« أحدث البرامج السياسية بتلفزيون الكويت


