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وجه النائب فالح الصواغ سؤاال 6
لوزير الصناعة أحمد الهارون جاء 
فيه: طالعتنا بعض الصحف احمللية 
بشأن جتاوزات ومخالفات في املنطقة 
التجارة  ل���وزارة  التابعة  احل���رة 
والصناع���ة، متس���ائال: هل قامت 
الوزارة بتحرير أي من املخالفات أو 

التجاوزات في املنطقة احلرة إذا كانت 
اإلجابة باإليج���اب يرجى تزويدي 
بصورة من هذه التجاوزات، ما طبيعة 
تلك التجاوزات؟ هل مت تشكيل جلنة 
للتحقيق من تل���ك املخالفات؟ هل 
كانت جلنة التحقيق مش���كلة من 

داخل أو خارج الوزارة؟.

الصواغ يسأل عن المخالفات والتجاوزات في المنطقة الحرة
ق���دم النواب مس���لم الب���راك وعلي 
الطاحوس والصيفي  الدقباسي وخالد 
مبارك ود.حسن جوهر اقتراحا برغبة جاء 
فيه: يعتبر هاضل سالم هاضل اجلالوي 
من رجاالت الكويت الذين مارسوا دورا 
وطنيا من خالل انتخابه عضوا ملجلس 
االمة، وكان نعم االختي���ار في مواقفه 

املش���رفة وخدمته البناء وطنه. وجاء 
في االقتراح: اطالق اسم املرحوم هاضل 
سالم اجلالوي عضو مجلس االمة االسبق 
على احد الشوارع الرئيسية في محافظة 
الفروانية حيث س���كن املرحوم او في 
منطقة علي صباح السالم )أم الهيمان( 

باعتبار انه مثلها عضوا ملجلس االمة.

إطالق اسم هاضل الجالوي على أحد الشوارع

)متين غوزال( رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي اثناء دخوله املجلس أمس

فالح الصواغ 

)اسامة البطراوي( صالح املال ود.اسيل العوضي وفاطمة حيات وعلي البغلي يتوسطهم د.عامر التميمي خالل الندوة

رئيس لجنة حقوق اإلنسان في باريس زار اللجنة البرلمانية وأكد عدم الرغبة في ممارسة ضغوط خارجية على الكويت

مناع: المشكلة الكبرى في الكويت »البدون« وأمن الدولة لن يهتز إذا ُمنحوا الجنسية
زار رئيس اللجنة العربية حلقوق االنس����ان في باريس د.هيثم 
مناع جلنة الدفاع عن حقوق االنسان البرملانية اول من امس حيث 
اكد في مؤمتر صحافي ان اللجنة تقوم بثالثة انواع من االنش����طة: 
االول يتعلق بتوطيد ثقافة حقوق االنس����ان في العالم العربي عبر 
دورات تدريبي����ة منتظم����ة في جميع الدول العربية التي تس����مح 
بذلك ولكن مبواطنني من جميع الدول دون استثناء مبا فيها الدول 
التي ال تس����مح بذلك، وذلك من خالل قدوم املواطنني حلضور هذه 
الدورات، واضاف مناع اما االم����ر اآلخر فيتعلق ببعثات التحقيق 
واملراقبة القضائية واالنتخابية، حيث كان هناك 18 مراقبا لالنتخابات 
السودانية وكذلك بالنسبة لالنتخابات املوريتانية، وطلبنا حضور 
االنتخابات البحرينية، وايضا لدينا نش����اط ثقافي واس����ع، فلدينا 
اآلن س����بعون كتابا ومجلدا منها موسوعة حقوق االنسان وغياب 
احملاسبة وفي اطار غياب احملاسبة بادرت اللجنة العربية بتشكيل 
التحالف الدولي ملالحقة مجرمي احلرب على الصعيد العاملي واآلن 
هن����اك حتالف مكون من 450 جمعية من كل دول العالم تضم نحو 

سبعة ماليني عضو منها اعضاء من الكويت.
وفيما يخص الكويت اكد د.مناع ان اجلمعية تربطها صداقة قدمية 
بالكويت، ونعرف د.وليد الطبطبائي منذ ثماني سنوات ونشطنا في 
باريس واملنطقة واجنزنا قضايا وملفات عدة منها تعميق احلقوق 
الدستورية في العالم العربي والدفاع عن احلقوق املشروعة للمواطنني 
العرب خارج الدول العربية ومقاومة الس����جون السرية ومقاومة 
مجرمي احلرب ومرتكبي اجلرائم ضد االنسانية، وبخصوص ملف 
غوانتانامو استطعنا االفراج عن جميع العاملني في احلقل االنساني 

واخليري بنشاط مشترك مع ابناء اخلليج مثل د.وليد الطبطبائي 
ومناضلني امثال د.عبدالرحمن النعيمي وغيرهما.

واش����ار الى ان اللجنة اآلن تتابع عدة ملفات منها ما هو متعلق 
بالكويت، ونتمنى ان نصل الى حل انساني مللف املصريني املبعدين 
بخصوص مناصرة البرادعي ونحيي د.وليد الطبطبائي على جهوده 
في ه����ذا اخلصوص، ونعتقد انه ميكن التوصل الى حل انس����اني 
بعودتهم الى الكويت وهذا ال ينقص او يسيء لعالقة الكويت مبصر، 
وايضا نناقش مع االخوان في الكويت قضية »البدون« ونعتبر ان 
امللف بحاجة الى تسريع اكثر بحيث ميكن حل هذه املشكلة والتي 
طالت اليوم اجليل الثالث، وآن االوان لكي حتل، ونش����يد بتجاوب 
احلكومة الكويتية ومجلس االمة بخصوص عدة قضايا، نحن ممن 
يتلقون اجابات عن طلباته����م وان كانت بصورة غير دائمة ولكن 
على االقل هناك حوار مس����تمر ولدينا تفاعل وهناك من يرد علينا 
س����واء في اجلهاز الديبلوماس����ي في جنيڤ وباري����س او كان في 

العاصمة الكويت.
وردا على اسئلة الصحافيني اكد د.مناع ان الكويت احرزت بعض 
التقدم في ملفات معينة ولكن هناك مسائل معرقلة، واظن انه ينبغي 
تفعيل الكثير من القضايا وان يكون هناك دور اكبر ملنظمات حقوق 
االنسان، وانا سعيد بأن هذه املنظمات ستمثل بواقع سبعة اشخاص 
على االقل في مجلس حقوق االنسان ملناقشة التقرير الدوري للكويت 
هذا الش����هر  وأشار إلى ان بعض توصيات اللجنة العربية حلقوق 
اإلنسان مت أخذها على محمل اجلد، خصوصا املتعلق منها بالقضايا 
احلساسة مثل ابنة احد الكويتيني في قيادة القاعدة التي حرمت من 

اجلنسية، فأخذ طلبنا في عني االعتبار بإعطائها اجلنسية، وكذلك 
مت إدخال بعض األشخاص املبعدين الى الكويت، وفي املقابل هناك 
ملفات لم يس����تجب لها، ولكن أظن ان السياسة القائمة على األقل 
ال تهمل رس����ائلنا ومطالباتنا وهي خطوة إيجابية ألن يكون هناك 

جتاوب اكبر مستقبال بيننا وبني السلطة التنفيذية.
وفيما يخص أبرز املشكالت العالقة وسبل حلها، أكد ان املشكلة 
الكبرى في الكويت هي مش����كلة البدون، فهن����اك بطء يفوق بطء 
السلحفاة في هذا امللف، وأظن ان هذه املشكلة يجب ان حتل، ألنها 
أصبحت اآلن نقطة سوداء في خضم عدد من اإلجراءات اإليجابية، 

فضاع اإليجابي باملماطلة والتأخير في هذا امللف.
وفيما يخص احللول، قال: نحن كمنظمات حقوق إنسان تصورنا 
بسيط، فال تعتقد ان أمن الدولة الكويتية سيهتز لو أعطيت اجلنسية 
لهؤالء، بل على العكس سيكونون مواطنني أكثر من املواطنني اآلخرين 
ألنهم سيثبتون حسن النية بالوالء للدولة، ثانيا هم محرومون من 
العديد من املسائل، تبدأ من األحوال الشخصية وتنتهي بالتعليم.

وفيم���ا يتعلق بالضغوط الدولية في ه���ذا اجلانب، قال: نحن 
حقيق���ة حتى في توصياتنا ل���أمم املتحدة نحرص على ان يكون 
احلل كويتيا ونحرص على عدم وجود ضغوط دولية للحساسية 
املوجودة في اخلليج لهذه املس���ألة، فالتدخل اخلارجي له مفاهيم 
س���لبية هنا، لذلك نحاول املرور بجميع القن���وات الكويتية أوال 
ونستنفدها، والى اآلن لم نستنفدها بعد، ولأسف هذا امللف حتديدا 

يحتاج الى تسريع.
وحول محكمة االستماع املزمع عقدها في 20 اجلاري في جنيڤ 

ومدى إلزاميتها، قال: ليس سرا على اي سلطة في العالم ضمن ال� 
199 دولة ان مجلس حقوق اإلنسان ال يلزم بشيء واللجان املكونة 
في جنيڤ وغيرها ليس���ت جلانا تعمل بالفصل السابع، وبالتالي 
لس���نا قوة مادية او ردعية، نحن قوة معنوية، لكن هذه القوة اما 
ان تعطي شهادة حسن سير وسلوك او ان تعطي نقطة سوداء في 
سجل البلد، والكويت ليست بحاجة لذلك، لسنا بحاجة الى عالقة 
ردعية مع الكويت، باإلمكان التوصل باحلسنى الى حل العديد من 
امللفات ونحن لس���نا في الفصل الس���ابع وال نريد ان تكون لدينا 

سلطة من هذا النوع.
وقال ان قضية البدون محصورة في املجموعة التي نالت أكثر 
التقارير دقة في تاريخ الكويت حتى مت التدقيق في حياة والد اجلد 
أحيانا، وبالتالي نحن لس���نا أمام مجموعة مجهولة، بل مجموعة 
معلومة لها مواصفاته���ا وملفاتها ومحدداتها، وبالتالي وبالتأكيد 
فان احلل أصبح يتطلب إرادة سياس���ية قوية من اجل أال يستمر 
هذا امللف السلبي وميكن للمسألة ان حتل بقرار أميري. وحول ما 
اذا كان هذا امللف املتعلق باجلنس���ية يتعلق بأمور سيادية، قال: 
على العكس متاما، انا كابن جتربة غربية، الرئيس الفرنسي احلالي 
ابن جتنيس وهو متطرف في وطنيته اكثر من الفرنسيني، وصرنا 
نترحم على الفرنسي املتأصل، فهذا ابن اوروبي شرقي ونحن نعاني 
من تطرف وطنيته، فال توجد أمثلة معاكسة وأوباما نفس الشيء، 
نحن في عالم الس���يادة في مسألة ممارسة املسؤولية فيه فردية، 
ونحن لنا الفخر في ذلك ألن القرآن الكرمي سبق احلضارة الغربية 

وفرد املسؤولية وقال )وال تزر وازرة وزر أخرى(.

المسلم ينتقد »الكهرباء« لعدم التجاوب
في إتمام تنظيم القطعتين 3 و4 بخيطان

لجنة األسرة: تقاعد المرأة بعد سن الـ 40
وشراء 5 سنوات مقابل تخفيض راتب التقاعد

الخنفور لتسمية شارعين باسم النصافي والبذال

الخرافي بعث ببرقية تهنئة إلى رئيس المجلس 
التشريعي الكوستاريكي بمناسبة انتخابه

الدقباسي: 43 نائبًا وّقعوا على طلب
لعقد جلسة خاصة 8 يونيو المقبل

لمناقشة قضية البطالة وتوفير فرص عمل للكويتيين

اعلن النائب علي الدقباسي تقدمي 
43 نائبا طلب جلسة خاصة ستقام في 
8 يونيو املقبل ملناقشة »ايجاد فرص 
البطالة«، موضحا ان  عمل وقضية 
بحثا اجرته االمانة العامة للمجلس، 
يشير الى ارتفاع نسبة البطالة بني 

الكويتيني بشكل ملحوظ.
ومتن��ى م�����ن احلكومة ان تقدم 
ارقام���ا واضحة حول ملف البطالة، 
وتوصي��ات به��ذا الش�����أن، مشيرا 
الى ان القطاع النفطي مليء بفرص 
العمل، اال انه لم يس���تغل بالشكل 

علي الدقباسي متحدثا في مجلس األمة أمساملطلوب.

معصومة تشارك في الملتقى الثالث
للحمالت االنتخابية في ُعمان

بدعوة رسمية من سلطنة 
النائبة  عمان الشقيقة، تغادر 
د.معصوم���ة املب���ارك وفريق 
عملها في مجلس االمة العنود 
احلشاش ومنال السردي وذلك 
للمش���اركة في امللتقى الثالث 
من برنامج احلمالت االنتخابية 
للنس���اء الراغبات في خوض 
انتخابات مجلس الشورى خالل 
الفترة من 8 الى 10 اجلاري وذلك 
النائبة  لالستفادة من جتربة 
د.معصومة املبارك االنتخابية 

مع فريق عملها.

وجه النائب د.فيصل املسلم انتقادا شديد اللهجة الى وزير الكهرباء 
د.بدر الشريعان على خلفية عدم جتاوب الوزارة فيما يتعلق بالقيام 
باإلجراءات املطلوبة منها من أجل امتام مشروع اعادة تنظيم القطعتني 3 
و4 مبنطقة خيطان. وذكر املسلم في تصريح صحافي ان وزارة البلدية 
ممثلة في مدير عام البلدية وجهت الى وزارة الكهرباء عددا من الكتب 
منذ تاريخ 15 نوفمبر م����ن العام املاضي تطلب فيها ان تقوم الوزارة 
بإزالة مواقع محطات التحويل الكائنة في القطعتني والتي تتعارض مع 
إعادة تنظيمهما مشيرا الى انه بالرغم من تعدد الكتب في هذا الشأن إال 
أن وزارة الكهرباء لم تقم بالتزاماتها. واستغرب ان تقف وزارة الكهرباء 
عائقا أمام وزارة األشغال في تنفيذ مشروع تنظيم القطعتني معتبرا 
ان عدم اس����تجابة وزارة الكهرباء تؤكد غياب التنسيق احلكومي، بل 
وعدم التعاون بني املؤسس����ات فيما يهم مصالح الناس. وحذر املسلم 
من استمرار مماطلة وزارة الكهرباء في القيام مبا عليها من استحقاقات 
جتاه هذه املنطقة، مؤكدا انه س����يتابع األمر عن كثب، ولن نترك األمر 

معطال بسبب حالة الالمسؤولية التي تتعامل بها وزارة الكهرباء.

أجنزت جلنة شؤون املرأة واالسرة البرملانية 
تقريرها بشأن »التأمينات« و»الرعاية السكنية« 
خالل اجتماعها أمس. وقالت مقررة اللجنة النائبة 
د.اسيل العوضي في تصريح عقب اجتماع اللجنة 
امس، ان اللجنة اجنزت التعديالت املقدمة على قانون 
التأمينات والتي من أبرزها توحيد شرائح املرأة، 

حيث يعامل القانون احلالي املرأة وفق شرائح.
واشارت العوضي الى ان اللجنة اعطت ميزات 
اضافية لتقاعد املرأة، ففي الوقت الذي كان ينص 
علي���ه القانون احلالي عل���ى ان تتقاعد املرأة بعد 
15 سنة وفق اجلدول التصاعدي الذي يزيد وفقا 
لشروط السن، وافقت اللجنة على تأجيل تطبيق 
اجلدول التصاعدي الى 2014، وبذلك يكون شرط 

السن الالزم للتقاعد هو40 سنة.
ولفتت العوضي في الوقت نفسه الى ان القانون 
احلالي يوفر استثناءات للمرأة بشأن التقاعد من 
خالل ش���راء خمس سنوات مقابل تخفيض راتب 
التقاع���د. واوضحت ان اللجنة اقرت تعديال يحق 
من خالله للمرأة املطلقة بغض النظر عن عدد مرات 

الطالق احلصول على راتب والدها.
واضافت العوضي ان اللجنة متكنت كذلك من 
اجناز قانون الرعاية السكنية، وتبقى الصندوق 
االس���كاني اخلاص بالتعديل على بنك التسليف 
واالدخار، ومادتني خاصتني باالحكام العامة، مؤكدة 
ان اللجنة تعمل بش���كل دؤوب من اجل اجناز كل 

القوانني املتعلقة باملرأة.

النائب سعد اخلنفور  شدد 
على اهمية تكرمي رجاالت الكويت 
الذي���ن كان جلهده���م عالمات 
واضحة في حياة البالد، وذلك 
بش���تى الصور املمكنة، مشيرا 
الى ان تخليد اسماء البعض ممن 
ش���كلت حياتهم اضافة الى هذا 
البلد هو تخليد لتاريخنا وقيمنا. 
واعرب اخلنفور عن امله في ان 
تكون هن���اك مبادرات حكومية 
في هذا السياق تبلور من خاللها 
رؤية منهجي���ة لوضع الرجال 

الذين كان لهم بصمة في شتى 
املجاالت في موضع التقدير. ودعا 
الى تسمية شارعني من الشوارع 
الرئيسية في الكويت، االول باسم 
شاعر الكويت االول املرحوم بإذن 
اهلل، صقر النصافي واآلخر باسم 
الشاعر مرشد البذال، وذلك تقديرا 
للدور الذي قاما به من نشر الكلمة 

الصادقة في حق الكويت.
وجاء في اقتراح قدمه اخلنفور 
ما يلي: تكرميا للدور الذي قام 
به ش���اعر الكويت االول صقر 

النصافي والشاعر مرشد البذالي 
في نشر الكلمة الفاضلة وتكريس 
للقيم واالخ���الق وما قدماه من 
خالل ش���عرهما الص���ادق من 
حكم اضافت الى قواعد السلوك 

االنساني.
فإنني اتقدم باالقتراح برغبة 
لتسمية ش���ارعني من الشوارع 
الرئيسية في الكويت، االول باسم 
شاعر الكويت االول املرحوم بإذن 
اهلل، صقر النصافي والثاني باسم 

الشاعر مرشد البذال.

بعث رئيس مجلس االمة جاسم اخلرافي 
ببرقية تهنئة الى رئيس املجلس التشريعي 
في جمهورية كوستاريكا لويس جيراردو 
فيالنويفا مونغ مبناسبة انتخابه رئيسا 

للمجلس.
وقال اخلرافي في برقيته: يس���رني أن 
أزجي الى سعادتكم تهنئة صادقة مبناسبة 
انتخابكم رئيسا للمجلس التشريعي في 
جمهورية كوس���تاريكا الصديقة تقديرا 
وتأكي���دا للثقة الت���ي تتحل���ون بها في 
االضطالع مبسؤولية تولي هذا املنصب، 
متمنيا لسعادتكم دوام التوفيق والسداد 
وموقنا بامكاناتكم التي ستسهم في توثيق 
العمل املشترك بني مؤسستينا البرملانيتني 
وسنحرص جاهدين على استمراره ومنوه 
نحو مزيد من التواصل الى آفاق أكثر رحابة 

في قادم االيام.

د.معصومة املبارك د.فيصل املسلم

بمرافقة السردي والحشاش

المال: سأتقدم بتعديل على جميع القوانين غير الدستورية
العوضي: الضوابط النيابية أكبر ظاهرة سلبية في المجلس

عادل الشنان 
ق���ال النائب صال���ح املال ان 
»بعض النواب ينس���اقون وراء 
مواق���ف قواعده���م ويقومون 
بالتصويت عكس قناعاتهم، كما 
ان بعض النواب يصوتون وفق 
أهواء »والة النعمة« في احلكومة، 
مبينا ان موقفة الش���خصي من 
طرح قضية تنقي���ح أو تعديل 
الدستور في الوقت احلاضر هو 
الرفض التام الن الوضع في منتهى 
اخلطورة وغير صحي، مشيرا الى 
ان محاوالت العبث بالدستور لم 
تتوقف ومازالت مستمرة منذ عام 
1967، والتزال مستمرة، ولأسف 
من بعض نواب مجلس األمة الذين 
ساهموا في هذا األمر عن طريق 

سلسلة استجوابات فارغة.
جاء ذلك خالل ندوة جماهيرية 
بعنوان »الدس���تور والضوابط 
النيابي���ة« أقامها ديوان املنيس 
في منطقة العديلية مساء امس 
االول شاركت بها النائبة د.أسيل 
العوض���ي باإلضافة الى رئيس 
اجلمعية الكويتية حلقوق اإلنسان 
احملامي علي البغلي والناشطة في 
مجال الرياضة النسائية فاطمة 

حيات.
وقال املال ف���ي بداية الندوة: 
التعدي���ل على بنود الدس���تور 
لتكبيل حرية الشعب ممثله بنائب 
مجلس األمة من خالل عملية تقدمي 
الوزراء أو  االستجواب لرئيس 
الوزير أمر مرفوض وهو تراجع 
وتقييد للحريات، كما ان تنقيح 
التوقيت احلالي  الدس���تور في 
بوجود نوايا س���يئة تعتقد ان 
الدستور غلطة ارتكبها عبداهلل 
السالم والكويتيون األوائل يعتبر 
مشكلة في ظل املناخ غير الصحي 
لها اطالقا، مؤكدا انه س���يتقدم 
بتعديل على جميع القوانني غير 
الدستورية وذلك خالل بداية دور 
االنعقاد القادم وان لم يستجيب 
أعضاء السلطتني فانه سيلجأ إلى 

احملكمة الدستورية.
ولفت املال إلى أن هناك قوانني 
غير دستورية أهدرت املال العام 
كقانون عدم التعليم املشترك الذي 
يطالب بفصل الذكور عن اإلناث في 
التعليم اجلامعي والذي سيكلف 

ووصف بعض أعضاء مجلس 
األمة بالنكرات وأن مجلس األمة 
هو الذي أعلى ش���أنهم سياسيا 
وماديا واجتماعيا، معتقدا أن هناك 
قوانني وقرارات ظهرت بس���بب 
ضغط نيابي يتناقض مع املبادئ 

الدستورية.
البغلي بعض  واس���تعرض 
القوان���ني التي عطله���ا أعضاء 
مجلس األم���ة كان أولها قانون 
حترمي جتنيس غير املسلم الذي 
مت في مجلس 1981 وذلك يناقض 
مع حرية العقيدة، وقانون حظر 
االختالط ف���ي اجلامعات العامة 
واخلاصة والذي كلف الدولة في 
املخصصات التي وضعت للجامعة 
في منطقة الشدادية 300 مليون 
دينار، إلى جانب قانون الرقابة 
على الكت���ب وضوابط احلفالت 
التشبه باجلنس األخر  وقانون 
وال���ذي مت وضع���ه دون دراية 
النواب مما جعل بعض  لبعض 
رجال األمن متسلطني حتى وصلوا 
إلى درجة مساومة هؤالء ملمارسة 

اجلنس معهم.
من ناحيتها، قالت الناشطة في 
مجال الرياضة النسائية فاطمة 
حيات »ان الدستور يكفل احلريات 
لكن معظم القوانني التي تقر في 
مجل���س األمة غير دس���تورية، 
وكذل���ك معظ���م التوصيات من 
جلنة الظواهر السلبية«، متسائلة 
أين أهمية الدستور ما دام نواب 
األمة يناقش���ون املواضيع غير 

الدستورية؟
وأضافت انه في اآلونة األخيرة 
كان هناك هج���وم ومحاربة من 
بعض نواب األمة بخصوص هذا 
املوضوع، مبينة ان الهجوم يبدأ 
عندما تشارك الفتيات في رياضة 
ك���رة القدم بعك���س الرياضات 
األخرى ككرة الس���لة واجلمباز 

وغيرها.
وتابعت »مل���اذا تتم محاربة 
الرياضة النسائية؟ وما اجلرمية 
التي مت ارتكابها لتجعل نواب األمة 
وجلنة الظواهر السلبية تطالب 
وزير الشؤون بفتح حتقيق بهذا 
املوضوع؟«، واصفة الهجوم على 
إهانه  النس���ائية بأنه  الرياضة 

ألولياء األمور.

الدولة أم���وال طائلة تبلغ 300 
مليون دينار وذلك بتخصيص 
اماكن لفصل اجلنسني في جامعة 
»الش���دادية«، متسائال من أهدر 
املال الع���ام غير احلكومة؟ فهي 
متلك حزب األغلبية في املجلس 
لديها 16 صوتا متضامنا في جميع 
اياها بالرديئة  القضايا، واصفا 
واجلبانة ولم جترؤ حتى على 
تطبي���ق قانون منع قيادة املرأة 
املنقبة، ومبينا أن خطاب صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
عن خيبة أمله في احلكومة أصاب 
كبد احلقيقة، فاحلكومة ضعيفة 
والنواب أقوى منها، لذلك يجب 
عليها مراجعة مواقفها ومتسكها 

بالدستور.
وبدورها اعتبرت عضو مجلس 
األمة د.أسيل العوضي أن الضوابط 
النيابية هي أكبر ظاهرة سلبية 
خرجت من جلنة داخل مجلس 
الظواهر  األمة تس���مى »بلجنة 
السلبية« وذلك لوجود مخالفات 

دستورية واضحة جدا.
وطالبت بوجود حملة مضادة 
ملواجهة الضوابط النيابية التي 
يتم التسويق لها إلعطاء الدستور 
مكانته التي يس���تحقها، معلله 
س���بب وجود ظاهرة الضوابط 
النيابية إلى سببني يتمثالن بأزمة 
ثقافة وس���وء النظام السياسي 
وذلك من خالل وجود سوء فهم 
لصيغة النظام الدميوقراطي إذ ان 

معظم النواب ال يفهمون إال مفهوم 
»الفزعة لدخول املجلس« وأيضا 
لسوء النظام السياسي البعيد عن 

املمارسات الدستورية.
وقالت العوض���ي ان النظام 
الدميوقراط���ي بعي���د عن هذه 
املمارسات فاالنتخابات وصوت 
آلية وليست روح  األغلبية هي 
النظ���ام الدميوقراط���ي، مبينه 
ان من س���بقونا في هذه األمور 
اكتش���فوا أن ف���رض رأي واحد 
غي���ر مجد ألنه س���بب خالفات 
ونزاعات في أي مجتمع مختلط 
ميلك أف���كارا متعددة وتوجد به 
أطياف مجتمعية لها وجهات نظر 
مختلفة، موضحة ان الدستور هو 
العق���د االجتماعي بني املواطنني 
أنه يحدد احلقوق  واحلاكم كما 
والواجبات بني أفراد املجتمع فيما 
بينهم وليست فقط بينهم وبني 
احلاك���م، باإلضافة إلى توضيح 
حدود العالقات والصالحيات فيما 
الدستور  بني األشخاص وبنود 
صمام أمان تنظيم العالقات بني 

أفراد الشعب.
ولفتت العوضي الى أن السبب 
اآلخر في تفشي ظاهرة الضوابط 
النيابية هو النظام السياس���ي، 
ألن غياب األحزاب في البلد ولد 
سلبيات كثيرة، والكثير يعتقد 
أن ط���رح أهمية األح���زاب هو 
»ترف فكري« أو »تغريد خارج 
السرب« لتمزيق البلد باألحزاب 

كبعض الدول، مؤكدة أنه ال وجود 
لنظ���ام دميوقراطي صحيح من 
دون وجود أحزاب سياسية ألنها 
أداة فاعلة في حتقيق أو ترجمة 
روح النظام الدميوقراطي، مبينة 
في الوقت ذاته ان بعض زمالئها 
الن���واب يتعرض���ون لضغوط 
لتغيير قناعاتهم من قبل القاعدة 
االنتخابية التي أوصلتهم إلى قبة 

عبداهلل السالم.
وم���ن جهت���ه أش���ار رئيس 
اجلمعية الكويتية حلقوق اإلنسان 
علي البغلي إلى أن املادة 175 تربط 
بني النظام األميري ونظام احلرية 
واملس���اواة وهي تقول »األحكام 
اخلاصة بالنظام األمير ومببادئ 
احلرية واملساواة املنصوص عليها 
في هذا الدستور ال يجوز اقتراح 
تنقيحها ما لم يكن التنقيح خاصا 
بلقب اإلمارة أو باملزيد من ضمان 
احلرية واملساواة«، مبينا أن هذه 
املادة توضح سمو مكانة احلريات 
التي اقرنها املشرع بنظام احلكم 

لضمان عدم املساس بها.
الدستور  ان  البغلي  وأضاف 
منجم احلريات وذلك المتالكه مواد 
كثيرة تطالب باحلرية، موضحا 
أن من يعادي الدستور واملبادئ 
الدستورية هم أعضاء مجلس األمة 
الذين خرجوا من رحم الدستور 
والذين ل���م يكونوا بالتعيني بل 
وصلوا بالدميوقراطية انتفضوا 

وانقلبوا على الدستور.

خالل ندوة »الدستور والضوابط النيابية« أقيمت بديوان المنيس مساء أمس األول


