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نواب: مشروع »الخصخصة« وتعديل الدستور يفقدان المواطن مكتسباته

واشار الى ان احلكومة غائبة ومغيبة حتى وصل األمر الى إعالن 
السفارة اإليرانية بيان استنكار عن ضبط الشبكة اإلرهابية، واحلكومة 
ال حتترم نفسها خاصة في عجزها أمام هدر صحة الناس في أم الهيمان 
ولذل���ك نحتاج الى حل جذري كما كن���ا نطالب بضرورة الفصل بني 
األمرين. وأضاف ان البعض اليزال مصرا على تعديل الدستور وقمع 
احلريات والتزوير منذ املجلس الثاني وحل العديد من املجالس وشراء 
الن���واب حتى وصل بنا األمر ال���ى خصخصة مجلس األمة ألننا أمام 

وجود قلة قليلة تدافع عن حقوق الشعب في املجلس الكويتي.
وقال ان الدستور وضع للحد االدنى للدفاع عن حقوق الشعب، وهذا 
ما اتفق عليه الشيخ عبداهلل السالم ووجهاء الشعب في ذلك الوقت، اال 
ان هذا االمر جعل اهل الكويت في خانة احلد االدنى من الدميوقراطية، 
لهذا فإننا سنطالب باحلد االعلى للمشاركة في السلطة اذا ما استمر 
احلديث عن تعديل الدس���تور. واض���اف ان هناك افكارا تطرح اليوم 
حول ادارة البلد من قبل النظام الرئاسي وان النظام في الكويت هو 
وجود نظام مؤسس���ي وبرملاني في الكويت جعل املمارسة تكون من 
خالل ادارة الوزراء ومبتابعة رئيس احلكومة الذي اراهن على ان هذه 
احلكوم���ة التي يديرها ناصر احملمد ال جتدي نفعا وان جاءت بنظام 

رئاسي او برملاني او فوق او حتت ألنها عاجزة عن ادارة البلد.
وقال ان هذه احلكومة ال تريد ان تس���ير البل���د وفق ما يحتاجه 
الشعب، لهذا يجب اختيار االفضل للوصول الى املجلس حتى تكون 
هناك متابع���ة دقيقة الداء احلكومة التي يجب ان تبتعد عن احملاباة 
ألن االجدى بها اختيار افضل 16 ش���خصا الدارة البلد من خالل قيادة 
الوزارات ال اختيار من كان متهما في امن الدولة. واضاف ان احملاسبة 
اصبحت اليوم اجراء وليس هدفا، ألننا عجزنا عن احالة اي وزير او 
اقالته على الرغم من وجود ادانات واضحة ضد عدد من الوزراء الذي 
يعكف على اختيارهم ش���خص حصل على اجلنسية في العام 1978 

قادمة يفقد من خاللها الكثير من الكويتيني لوظائفهم.

انتشار الفساد

ومن جانبه قال النائب ش���عيب املويزري ان هناك سببا رئيسيا 
لرفض مشروع تعديل الدس���تور هم بعض البطانة الفاسدة التي ال 
تريد اخلير لهذا الش���عب خاصة ان هناك جتارب سابقة كشفت عجز 
احلكومة أمام اللعب مبصير الش���عب أثناء أزمة البنوك. واضاف ان 
الفساد أصبح اليوم أكثر انتشارا واتساعا من أي وقت مضى دون أي 
مبادرة من احلكومة إليقاف هذا الفساد كما هو حال مؤسسة اخلطوط 
اجلوية الكويتية التي يراد بيعها لتاجر فاسد بأرخص األثمان. وتابع 
ان هن���اك عددا من الوزراء يركضون وراءن���ا لتمرير بعض اخلطط 
واملشاريع وهذا يكشف الفساد الذي يراد متريره باالضافة الى خسارة 
املؤسس���ة العامة للتأمينات التي جتاوزت خسائرها أكثر من مليار 

و880 مليون دينار.
وأوضح ان���ه ال ميكن ان نثق أو نصدق حكومة ال تعمل ملصلحة 
الش���عب ألن تعديل الدستور يعني القضاء على الشعب الكويتي في 
ظل وجود حكومة تدار من الضعفاء والفاسدين الذين دعوا احلكومة 

الى فشل كبير في ادارتها.

الحكومة مغيبة

ومن جانبه قال النائب د.فيصل املس���لم ان املشكلة في احلكومة 
ألنها راحت تبحث عن نقل امللكية الى قلة قليلة تريد السيطرة على 
هذا البلد مما دعانا الى تقدمي تعديالت على هذا املشروع والتي تتمثل 
في عدم تخصي���ص قطاع النفط والغاز. واضاف ان هذا القانون هو 
قانون مفصلي ال يراد السكوت عنه ألن احلكومة التي سعت الى شراء 

طائرات الرافال التي لم جتد من يشتريها أو يستخدمها.

عادل الشنان
حذر نواب من محاوالت االعتداء على الدستور وتنقيح مواده مبا 

يتماشى مع أهواء ورغبات املتنفذين واملفسدين في البلد.
وقال النواب الذين حتدثوا في الندوة التي حملت عنوان »الدفاع 
عن حقوقنا وتعديل الدستور« التي دعا لها الناشط السياسي أسامة 
املناور مساء اول من امس ان مشروع تعديل الدستور ما هو اال محاولة 
لس���لب اعضاء مجلس االمة حق الدفاع عن مقدراتها، وذلك من خالل 
تهميش املجلس وسط حملة اعالمية منظمة يقودها االعالم الفاسد.

الخصخصة والدستور

بداية حتدث النائب د.ضيف اهلل ابورمية قائال: ان تعديل الدستور 
أمر مهم ال يقل أهمية عن موضوع اخلصخصة، ألننا نعلم علم اليقني 
ان ه���ذا التعديل ما هو اال عملية لتفريغ الدس���تور من محتواه الذي 
س���ينعكس على اهمية املجلس الذي سيصبح غير مجد وال ميلك أي 

قرار ألنه سيصبح للوجاهة فقط.
وأضاف ان احلكومة ضمنت االغلبية في املجلس االمر الذي دعاها 
الى اق���رار اخلصخصة في املداولة االول���ى، بالرغم من خروجنا من 
اجللسة، اال ان احلكومة قادرة ع لى كسب التأييد في املداولة الثانية، 
اال ان بيع الشعب من خالل تعديل الدستور أمر مرفوض، ولهذا يجب 
على االعضاء تذكر لعنة الش���عب التي ستطاردهم اذا ما تنازلوا عن 

الدستور مقابل مصالح شخصية.
وأشار الى ان تعديل الدستور يعني حتول الكويت الى حالة أشبه 
بالدول االخرى التي يكثر فيها زوار الفجر وقمع احلريات، وهذا سيعيدنا 

الى الديكتاتوريات وأمور وقضايا ال نريد لها أن تعود.
وقال ان املشكلة تكمن في بعض النواب الذين يوافقون على كل ما 
تأتي به احلكومة ألننا أصبحنا أقلية، ولهذا عليكم حث النواب على 
منع مترير هذا التعديل، خاصة ان احلكومة ماضية في هذا التخطيط 

لضرب االمة وسلب احلريات ألنها ضاقت ذرعا باملجلس.
وأضاف ان احلكومة سئمت من املجلس الذي مت حله خالل 4 دورات 
س���ابقة لم يتجاوز في احداها سوى 8 أشهر، مما يكشف ان املخطط 

كبير جدا يريد ضرب االمة.

استخبارات الجيش

من جانبه، قال النائب محمد هايف املطيري ان الشكر اجلزيل نقدمه 
الى القيادات التي متكنت من إلقاء القبض على هذه الشبكة التي أرادت 
زعزعة األمن داعيا احلكومة الى األخذ بتقارير استخبارات وزارة الدفاع 

وعدم التشكيك بها ألنها عني ساهرة على أمن الكويت.
وأضاف ان تعديل الدس���تور يعد هاجسا لدى كل مواطن كويتي، 
خاصة ان احلكومة فتحت مكاتب محاماة في مجلس االمة تدافع عنها 
بشكل ظاهر للعيان وبطريقة غير مسبوقة ألن هناك من النواب أسر 
املجلس لدى احلكومة. وتابع: آن األوان لكي يتم تعديل املادة 102 من 
الدستور حتى يتم اس���تكمال تطبيق الشريعة وترك حكم اجلاهلية 
كذلك تعديل الدستور بهذا الشكل املهني الذي زج به أحد النواب وراح 
يدافع عنه بهذه الطريقة. وبني ان قضية اخلصخصة حتتاج الى عمق 
وبعد نظر حتى ال يعاني الشعب الويالت في املستقبل ألن املؤسسات 
احليوية أصبحت هدفا لهذه اخلصخصة التي تتعارض مع مساعينا 
الرامية الى تكويت الوزارات واملؤسسات احلكومية وأصبحنا نتكلم 
عن خصخصتها مبتعدين بذلك عن الهدف األسمى ألننا تركنا االدارات 
التي فش���لت في ادارتها احلكومة وراحوا يتحدثون عن املؤسس���ات 
الناجحة وهو ما قد يقود احلكومة الى ممارس���ة كارثة أخرى وأزمة 

دون ان يتمكن من اجادة اللغة العربية.
واش���ار الى ان التعديالت التي جاءت باملش���روع املطروح يضع 
حماية كبيرة لرئيس مجلس الوزراء حتى وصل به االمر الى احتمال 

استئذان رئيس احلكومة قبل تقدمي اي استجواب ضده.

كتلة العمل الشعبي

م���ن جانبه، قال النائب علي الدقباس���ي: انني فخور بانتس���ابي 
لكتلة العمل الش���عبي دفاعا عن الدس���تور الذي ال نريد املساس به 
حي���ث نص على وجود حقوق وواجب���ات على كل مواطن والتي من 
بينها ضرورة ابداء الرأي كوننا ممثلني عن االمة، فنحن ش���ركاء في 
صناعة القرار السياسي، لهذا اقس���م انني لن اتراجع في استجواب 
رئيس احلكومة او اي من اعضائه اذا اكتش���فت تقصيرا في ادائه او 

ادارته او في وزارته.

قانون »الخسخسة«

من جانبه، قال النائب مسلم البراك ان هناك قنوات اتصال دائمة 
فيما بيننا وابناء الشعب الكويتي والتي كانت والتزال متكننا من خلق 
رأي شعبي موحد يضع النقاط على احلروف، لهذا يجب ان نقف صفا 
واحدا ضد قانون »اخلسخس���ة« الذي اطلق عليه نظام اخلصخصة، 
ألنه س���يحول الكويتيني الى »صبيان« عند بعض االطراف. واضاف 
ان هناك وزارات يجب ان تنقل ملكيتها الى اشخاص مما يجعل الدولة 
غير قادرة على ملك قراراتها املصيرية، وبالتالي سينعكس على ذلك 
والءات الناس التي ستتحول الى من يدير البلد، ألن بيع هذه املرافق 
ونقلها الى بعض االسر االقتصادية امر ال ميكن السكوت عنه ألننا قد 
نضطر في يوم ما الى دفع رسوم حتى على الهواء الذي نستنشقه.

وطالب الش���عب محاس���بة االعضاء وتقييم ادائهم بشكل متتابع 
ومكثف وعدم ترك بعض االعضاء دون عقاب ومحاس���بة خاصة اذا 

ذهبوا مع احلكومة الى مصاحلهم الشخصية.
وقال ان الدس���تور اصبح اليوم يتعرض لهجمة شرسة وذلك من 
خ���الل محاوالت تعديله وضربه بعنف، ألنه ليس لدينا بعد اهلل عز 
وجل سوى الدس���تور، لهذا لن نقبل املساس به ألنها ستضعنا امام 
مجلس مهمش على الرغم من وجود عدد كبير من االعضاء املؤيدين 
للحكومة في كل قراراتها ولهذا سنبقى نحمل في اليد اليمنى السلطة 
الرقابية وفي اليد اليس���رى الرغبة في التنمية واالصالح والتطوير. 
واضاف ان الكويت تعيش توازنا كبيرا وهو ما يدعونا الى التعجب 
واالس���تغراب من االهداف التي تريدها احلكومة، ألنها متلك االغلبية 
في املجلس، لهذا ال نفهم ماذا تريد من التعديل حتى أصبحت أشك ان 

االستجواب عقد زواج يراد تقدمي الشهود قبل تقدمي أي استجواب.
من جانبه، قال الناشط السياسي أسامة مناور ان ما يحدث اآلن هو 
بي���ع البلد بثمن بخس ألننا بلد غني ال نحتاج الى مثل هذه القرارات 
الت���ي دعت الى التفكير في اتباع نظ���ام اخلصخصة الذي يعد ظاملا 
بالنسبة جلميع ابناء الشعب الكويتي. واضاف ان الدستور هو حق 
قرره لنا اآلباء واالجداد، ولهذا يجب علينا الدفاع عنه واحلفاظ على 
س���المة مواده، خاصة ان احلديث اليزال اعادة طرح تعديل الدستور 

مرة اخرى خالل شهر اكتوبر املقبل.
وتابع ان هناك س���عيا حثيثا من احلكوم���ة لتمرير ما تريد ألننا 
امام أمر خطير وهو تعديل الدستور، خاصة ان هناك بعض املواقف 
لعدد من النواب التي كشفت عدم جديتهم في الدفاع عن املكتسبات، 
وذلك كما حدث في قضايا عدة مثل حقوق الش���مال أو ديون العراق 

أو غيرها من القضايا املصيرية.

طالبوا الحكومة خالل ندوة أقيمت بديوان المناور مساء أمس األول بتحصيل 4 مليارات دوالر من جهات خارجية لم تحّصل منذ سنوات

محمد هايف وشعيب املويزري ود.فيصل املسلم قبل بدء الندوة د.ضيف اهلل ابورميةعلي الدقباسي

جانب من احلضور في ندوة أسامة املناور

البراك: يجب الوقوف صفًا واحدًا ضد قانون »الخسخس�ة« المسمى الخصخصة
أبورمي�ة: مح�اوالت تعديل الدس�تور ال تق�ل أهمية ع�ن التخصيص

الموي�زري: الفس�اد أصبح أكثر انتش�ارًا واتس�اعًا م�ن أي وقت مضى
المسلم: قانون الخصخصة مفصلي والحكومة غائبة ومغيبة وال تعلم شيئًا

الدقباسي: فخور بانتسابي لكتلة العمل الشعبي وسندافع عن الدستور وحمايته

الوعالن: شبكة التجسس تهدد أمن الكويت وتمس بصورة واضحة سيادتها
أكد أن التحرك النيابي ال يقصد به اإلساءة إلى أي طائفة فالكويتيون ُلحمة واحدة

عسكر العنزيمبارك الوعالن 

ال تزال قضية شبكة التجسس 
تتفاعل نيابيا في ظل االجراءات 

التي تقوم بها احلكومة.
وفي هذا االطار ق���ال النائب 
مبارك الوعالن ان سيادة الكويت 
وأمنها استحقاق وارادة ال ميكن 
القب���ول  جتاوزه���ا وال ميك���ن 
باجتهادات اآلخرين فيها، مبينا 
ان شبكة التجسس االيرانية التي 
مت القبض عليها مؤخرا تهدد أمن 
الكويت ومتس بصورة واضحة 
س���يادتها، فاخت���راق اي جهاز 
أمن���ي بالكويت يعني  أو موقع 
بالض���رورة تعديا على س���يادة 

الكويت وأمنها.
وانتقد الوعالن احلكومة وآلية 
تعاملها مع احلدث وتلكؤها في 
تبيان احلقيق���ة وخروجها على 
اس���تحياء بعد ح���ني لتعلن ان 
هناك ش���بكة جتس���س بعد ان 
أخذ هذا األمر حيزا على نشرات 
األخبار العاملية واإلقليمية وأشبع 
حتليال وطرح���ا، وكأننا نعيش 
في أجواء تل���ك األنظمة البائدة 

هايف تريثه في تقدمي طلب عقد 
الهاجس  جلسة خاصة ملناقشة 
األمني، رغم اكتمال العدد الالزم 

لتقدمي الطلب.
وق���ال هاي���ف ف���ي تصريح 
للصحافيني: ان التطورات األخيرة 
في قضية شبكة التجسس التي 
الثوري  تعمل لصالح احل���رس 
االيراني، دعتنا الى التريث قليال، 
خصوصا ان التحقيقات اشارت الى 
تشعب الشبكة، واكتشاف وجود 

في غالبية الدول اخلليجية.
وبني هايف: ان هناك اجتماعات 
على مستوى قياديي دول اخلليج 
العربي تتابع التطورات األخيرة 
لشبكة التجسس، والبد ان تتخذ 
دول اخلليج موقفا موحدا حازما 
املمارسات االيرانية، علما  جتاه 
ان هذه احلادثة ليس���ت األولى، 
فهن���اك حوادث مماثل���ة قام بها 
احلرس الثوري او غيره في فترات 

سابقة.
وذك���ر هاي���ف ان مث���ل هذه 
املمارس���ات ال تدلل على حس���ن 

التي تعكس تخوفها وريبتها من 
التكتي���م اإلعالمي، مؤكدا  خالل 
الشفافية والوضوح  ان اسلوب 
هو األس���لم في التعاطي مع مثل 
هذه القضايا، مستغربا ممارسة 
احلكومة لهذا األسلوب وخروجها 
عن أبس���ط أدبيات التعاطي مع 

األحداث املهمة.
وق���ال الوع���الن ان احلكومة 
تتعام���ل م���ع هذا املل���ف بحذر 
مري���ب وتكتم ال مبرر له وكأنها 
حت���اول طمس أوج���ه احلقيقة، 
وحتاول ان تخفي ما يحدث على 
الساحة السياسية وانها في هذه 
احلادثة بالذات اثبتت انها تتعامل 
بازدواجية سياسية وأمنية، حيث 
كانت االجهزة االمنية واحلكومية 
وقيادتها يخرجون ويتحدثون عن 
ضبط ش���بكة ارهابية بني احلني 
واآلخر ونتس���اءل أي���ن الناطق 
الرسمي باسم الداخلية )الصبر( 
الذي أشبعنا خروجا على وسائل 
اإلعالم بني احلني واآلخر ولم نره 
في هذه احلادثة، وآخرها شبكة 

اجلوار بني ايران والدول اخلليجية 
التي دعمت موقفه���ا دوليا على 

خلفية ملف املفاعل النووي.
ودعا هايف الدول اخلليجية الى 
اعادة حساباتها مع ايران، حتى 
تضع حدا ملثل هذه املمارس���ات، 
مطالبا احلكومة الكويتية بكشف 
هوية شبكة التجسس، والداعمني 

لها داخليا وخارجيا.
وجدد هاي���ف مطالبته بطرد 
الس���فير االيران���ي الس���يما ان 
قياديي وزارة الدفاع أكدوا حادثة 

التجسس.

تصعيد اعالمي

واعتبر رئيس جلنة الداخلية 
والدفاع النائب عس���كر العنزي 
ان التصعيد االعالمي في ش���أن 
قضية تفكيك ش���بكة التجسس 
التي اعتقلت االسبوع املاضي ال 
يخدم مصالح الكويت السياسية 
واالمني���ة واالقتصادي���ة وحتى 
االجتماعية، مشيرا الى ان الواجب 
علينا احترام رغبة صاحب السمو 

التي مت استعراض  »عريفجان« 
اس���مائهم وص���ور للمخططات 
واملضبوطات وغيرها وعلى املأل 
وهم في حكم املشتبه بهم كما تدعي 
احلكوم���ة اآلن، وفي ذات الوقت 
التخريبية  الش���بكة  وعند هذه 
املمت���دة داخل األجهزة األمنية ال 
يتم اإلعالن عن أبسط األمور وكل 
ما نعرفه هو من خالل وس���ائل 
اإلعالم احلرة التي كشفت أهداف 
شبكة التجس���س وعدد أفرادها، 
مؤكدا ان األجهزة األمنية احلكومية 
عليها ان تتعامل مع جميع القضايا 
مبسطرة واحدة وبذات املسافة وال 
يجب ان تفرق بني طائفة واخرى، 
ونحن بهذا الصدد نؤكد ان دعمنا 
للكشف عن هذه اخللية ال نقصد 
به احدا عل���ى االطالق والكويت 

فوق اجلميع.
واستطرد الوعالن بقوله: نحن 
الن���واب واألمة نرف���ض ان تتم 
تنحيتنا عما يحدث في محاولة 
البعض، فالكويت  الس���ترضاء 
فوق اجلميع ولن نس���مح ألحد 

البالد والذي طالب كثيرا  األمير 
بعدم التعرض للدول الش���قيقة 

والصديقة ولزعمائها بسوء.
وق���ال العنزي ف���ي تصريح 
صحافي ان التحقيقات في قضية 
شبكة التجسس التزال جارية من 
قبل االجهزة املختصة حتى اآلن 
وارجو ع���دم تصعيد االمور في 
القضية احلساسة فما  مثل هذه 
لدينا من مشاكل داخلية يكفينا 
والبد من ترك املوضوع للجهات 
االمنية املختصة، لتقوم بعملها 
املطلوب مش���يرا الى انه ال مانع 
من عقد جلسة خاصة ملناقشة هذا 
املوضوع بعد انتهاء التحقيقات 
وعلى احلكومة اصدار بيان واضح 
عن القضية فور انتهاء االجهزة 
املختصة من عملها، مشيرا الى ان 
االجهزة املعنية بهذه القضية تقوم 
بواجبها على اكمل وجه وعلينا 
عدم التشويش على عملها ونحن 
على ثقة ب���أن القائمني على هذه 
االجهزة يعملون وفق ما يتماشى 

مع مصلحة الكويت.

بأن ميارس وأن يزايد علينا في 
حبنا لهذه األرض، وبالضرورة 
لن نسمح بالتجاوزات التي تعمق 
سياسة االسترضاء و»الطمطمة«، 
السياس���ية  ان االعراف  مبين���ا 
والديبلوماس���ية تدفع للخروج 
ببي���ان يدعو الدول���ة او اجلهة 
الى االعتذار والتحذير  املتورطة 
من هذه األساليب كأبسط ردود 
األفعال، ولكن ان يتم االخالل بهذه 
األعراف ألسباب مجهولة فهذا أمر ال 
نتقبله، مدلال مرة اخرى باالحداث 
الكويت من ضبط  التي شهدتها 
ش���بكات ارهابية وكيف تعاملت 
احلكومة واالجهزة االعالمية فكانت 
الشفافية هي عنوان التعاطي مع 

هذه األحداث.
ودع���ا الوعالن الن���واب الى 
استكمال التوقيع على طلب عقد 
جلس���ة طارئة بش���أن الدواعي 
األمني���ة وأهمي���ة ان تكون هذه 
اجللس���ة ذات اولوي���ة مطلق���ة 
ألنها متس أمن وسيادة الكويت، 
مؤكدا ان عقد جلسة خاصة بهذا 
اخلصوص مطلب شعبي وسياسي 
ميس سيادة الكويت وأمنها، وان 
تعامل احلكومة بضبابية وباللون 
الرمادي يكشف مدى حرص النواب 

على عقد مثل هذه اجللسة.

الجلسة الخاصة

من جانبه أعلن النائب محمد 

هاي�ف: تريثنا ف�ي تقديم طلب عقد جلس�ة 
خاصة لمناقشة الهاجس األمني رغم اكتمال العدد

عسكر: التصعيد اإلعالمي في قضية »شبكة التجسس« 
ال يخ�دم مصلح�ة الكوي�ت سياس�ياً وأمني�اً وأقتصادي�اً


