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»المالية«: تراخي وزارة التجارة عن القيام بدورها
وارتفاع كلفة التخزين وراء ارتفاع األسعار

رفعت تقريرها النهائي للمجلس وأدرجته على جدول األعمال

د.يوسف الزلزلة

تكون هناك شركة واحدة محتكرة 
للتخزين.

5 � تقاع���س الهيئ���ة العامة 
للزراعة والثروة السمكية، والهيئة 
العامة للصناعة عن طرح مالديها 
من قسائم ورخص لالستثمار، 
على الرغم من توافر هذه األراضي 
والتي ميكن ان تساهم بشكل كبير 
في حل هذه املش���كلة، كما رأت 
اللجنة ان بعض هذه القس���ائم 
يستغل كاستراحات ومنتجعات 
بعيدا عن الغرض املخصص لها في 
اإلنتاج الزراعي واحليواني وتربية 
الدواج���ن والصناعي مما يحول 

دون حتقيق االكتفاء الذاتي.
6� أكدت اللجنة على ضرورة 
االهتم����ام باألعم����ال احلرفية 
وتش����جيعها من خ����الل توفير 
األراض����ي الالزم����ة وتس����هيل 
اإلج����راءات وإزالة أي معوقات 
تعترضها، وبهذا الصدد قدمت 
اللجنة تقريرها الثالث والعشرين 
الذي ينظم أداء األعمال احلرفية 
وينظم طريقة التقدم لهذه احلرف، 
علما أن التقرير معروض على 

جدول أعمال املجلس.
7 � تؤكد اللجنة على أهمية 
توفير مؤش��رات دقيقة ودورية 
لقي����اس الت��غير في أس������عار 
ال��س����لع االس����ت�هالكية، وذلك 
التغيرات  حتى ميكن معرف����ة 
التي تطرأ على أس����عار السلع 
األساسية والضرورية.  واللجنة 
في ختام تقريرها تؤكد أهمية هذه 
الظاهرة ومالها من تأثير سلبي 
على املستوى املعيشي للمواطنني 
بجميع شرائحهم ومستوياتهم 
الرغم من  املعيش����ية، وعل����ى 
أهميته����ا إال ان احلكومة ممثلة 
في وزير الش����ؤون االجتماعية 
والعمل ووزير التجارة والصناعة 
ايا م����ن اجتماعات  لم يحضرا 
اللجنة عل����ى الرغم من التأكيد 
املتكرر من اللجنة على ضرورة 
حضورهما وتأجيل اللجن��ة لعقد 
اجتماعاتها بس����بب ارتب��اطات 
ال����وزراء املعنيني، وهو ما دفع 
اللجنة الى عقد اجتماعاتها من 
دون حضورهم، واألمر متروك 
للمجلس التخاذ ما يراه مناسبا، 
واللجنة تقدم تقريرها للمجلس 
املوقر التخاذ ما يراه مناس����با 

بصدده.

وقد توصل الوفد الى ان األسعار 
في الكويت هي األرخص خليجيا، 
وان لم تكن ه���ي األرخص فهي 
اما  الدول،  مساوية ألسعار هذه 
فيما يتعلق بالزيادة التي شهدتها 
أسعار احلديد محليا فهي ناجتة 

عن ارتفاع أسعاره عامليا.
ه���ذا باإلضافة الى ممارس���ة 
الوزارة دورها الرقابي واإلشرافي 
على االجتار في الس���لع، والذي 
ال يقتصر على رقابة األس���عار 
وامنا يش���مل أيضا اي مخالفات 
أخرى كالغش التجاري وتزوير 
صالحي���ات املنتجات والترويج 
لسلع مخلة باآلداب وغير ذلك من 
املخالفات، وفي حال تأكد الوزارة 
من وجود مثل هذه املخالفات فانها 
ال تتوانى في توقيع العقوبات في 
حق املخالفني، وبالفعل فقد اتخذت 
الوزارة الكثير من اإلجراءات في 
حق املخالف���ني واحالت البعض 

منهم الى النيابة العامة.
من جانب آخر قالت الوزارة 
انها تعك���ف حاليا على تصميم 
موقع على شبكة االنترنت »اين 
تتس���وق« ليكون دليال ارشاديا 
للمستهلكني تعرض فيه األسعار 
املختلفة للسلع األساسية وعددها 
تقريبا 50 سلعة في اجلمعيات 
املوازية،  التعاونية واالس���واق 
ويتم حتديثه دوريا تبعا لتغير 

األسعار.
اآلراء  املناقشة وتبادل  وبعد 

توصلت اللجنة الى ما يلي:
 1� تؤك���د اللجنة على تراخي 
التج���ارة والصناعة في  وزارة 
مواجهة هذه الظاهرة بالرغم من 
انها اختصاص اصيل لها، ولديها 
الكثير من القوانني التي متكنها من 

احليلولة دون تفاقم هذه الظاهرة، 
وأهمها: 

� املرس���وم بقانون رقم »10« 
لسنة 1979 في شأن االشراف على 
االجتار في السلع وحتديد اسعار 

بعضه.
� القانون رقم »20« لسنة 1976 
في ش���أن قمع الغش واملعامالت 
التجارية املع���دل بالقانون رقم 
2 لسنة 1980، هذا باإلضافة الى 
عدم تفعيل إدارة حماية املستهلك 
ملواجهة االرتفاع املصطنع لألسعار 

والغش التجاري.
2� تؤك���د اللجن���ة عل���ى ان 
االقتص���اد الكويتي اقتصاد حر 
يعمل وفق آليات الس���وق حيث 
تتحدد أسعار السلع فيه بناء على 
الطل���ب والعرض ويقتصر دور 
الدولة على التأكد من حرية عمل 
األسواق من خالل تسهيل إجراءات 
الدخول الى السوق واخلروج منه 
ومنع االحتكار وتشجيع املنافسة 
إال ان وزارة التجارة تراخت في 
اداء هذا الدور ولم تفعل قانون 
املنافسة ومنع االحتكار  حماية 
رقم »10« لسنة 2007 حتى اآلن 
فضال عن اإلجراءات املعقدة التي 
تتبعها الوزارة وخاصة ما يتعلق 

باحلصول على التراخيص.
3� ض���رورة تفعيل إش���راف 
وزارة الش���ؤون االجتماعي���ة 
والعمل على اجلمعيات واالحتاد 
التعاوني ومواجه���ة املخالفات 
املالية واإلدارية واحملاسبية على 
تطبيق املبادئ التعاونية ومنع 
املمارسات واملخالفات مثل تأجير 
الرفوف وتأخير سداد املستحقات 
للموردين، وطلب مساهمات من 
املوردين لألنش���طة االجتماعية 
والتعيني الزائد عن احلاجة، ودفع 
التبرعات للداخل واخلارج وغيرها 
من املصروفات واملمارسات الضارة 
والفساد اإلداري الذي يؤدي الى 

ارتفاع السعر على املستهلكني.
4� أكدت اللجنة على ان ارتفاع 
كلفة التخزين هو احد األسباب 
الرئيس���ية في ارتفاع السلع في 
الكويت مقارن���ة بدول اخلليج، 
فالكويت تعد األول���ى في كلفة 
التخزين خليجيا وذلك بس���بب 
احت���كار الدولة لألراضي، وعدم 
توفيرها أراضي تصلح الستخدامها 
كمخازن، فمن غي���ر املعقول ان 

اخلدمات اللوجس���تية واملناولة 
والتخزين واملبالغة من قبل إدارة 
اجلمارك في تقييم املستوردات 
وارتفاع أس���عار املواد الغذائية 
بسبب تطبيق التعرفة اجلمركية 
املوحدة ل���دول مجلس التعاون 
اخلليجي، وبعض املمارس���ات 
التجارية الضارة التي تقوم بها 

اجلمعيات التعاونية.
الش���ؤون  � تتحمل وزارة   2
االجتماعية والعمل مس���ؤولية 
تأخرها في معاجل���ة انحرافات 
االحتاد واجلمعي���ات التعاونية 
االس���تهالكية املالي���ة واإلدارية 
واحملاسبية وعدم االلتزام باملبادئ 
التعاونية وأهمها انها مؤسسات 
ال تسعى الى الربح والتراخي في 
تطبيق املرسوم بقانون رقم 24 
لس���نة 1979 في شأن اجلمعيات 
املنافسة  التعاونية وتش���جيع 
بينها مبا يساعد على التميز في 
تقدمي السلع واخلدمات للمستهلك 

بأسعار ونوعية مناسبة.
3 � تتحم���ل وزارة التج���ارة 
والصناعة املس���ؤولية لتأخرها 
في مواجهة ظاهرة ارتفاع االسعار 
بالرغم من توافر القوانني الكافية 

لذلك.
الى  اللجنة  كم���ا اس���تمعت 
وجه���ات نظ���ر احلكومة ممثلة 
بوزارة التجارة والصناعة ووزارة 
الش���ؤون االجتماعي���ة والعمل 
باإلضافة ال���ى االحتاد الكويتي 
لتجار مصنعي امل���واد الغذائية 

واحتاد اجلمعيات التعاونية.

وزارة التجارة والصناعة

أفادت وزارة التجارة والصناعة 
بن���اء على م���ا اثي���ر أخيرا عن 
الغذائية  الس���لع  ارتفاع أسعار 
واألساس���ية في الكويت مقارنة 
بدول مجلس التعاون اخلليجي، 
فقد قامت الوزارة بتكليف فريق 
لدراسة األسعار محليا ومقارنتها 
مع أس���عار الدول املجاورة وقد 
توجه الفريق بزيارة دول مجلس 
التعاون اخلليجي لدراسة أسعار 
الدول  السلع األساسية في هذه 
ومقارنتها مع أس���عار نظيرتها 

محليا.
 وقد متت مقارنة س���لع مثل 
»االرز- احللي���ب والش���اي- 
ومنتج���ات االلبان.. وغير ذلك« 

املالية  رفعت جلنة الشؤون 
واالقتصادية تقريرها عن التكليف 
بإعداد تقرير شامل حول ظاهرة 
ارتفاع أس���عار امل���واد الغذائية 
واإلنشائية والتي سجلت معدالت 
أس���عارها مؤخرا ارتفاعا كبيرا 
خالل فترات زمنية قصيرة مما 
يؤثر سلبا على املستوى املعيشي 
للمس���تهلكني ب���كل ش���رائحهم 
ومستوياتهم االجتماعية متضمنا 
األسباب والتوصيات وجاء في 
التقري���ر، أح���ال رئيس مجلس 
األمة املوضوع املشار اليه أعاله 
بتاريخ 2010/4/15 لدراسته وإعداد 
تقرير شامل حول هذه الظاهرة 
متضمنا األس���باب والتوصيات 
لتقدمي���ه في اجللس���ة احملددة 

بتاريخ 2010/5/13.
وقد عقدت اللجنة لهذا الغرض 
اجتماعني بتاريخ 4/24 و2010/5/18 
حض���ر بعضا منه���ا بدعوة من 
اللجن���ة ممثل���و وزارة التجارة 
ووزارة الش���ؤون االجتماعي���ة 
والعمل وديوان احملاسبة واحتاد 
اجلمعيات التعاونية واحتاد جتار 

مصنعي املواد الغذائية. 
وباستعراض اللجنة جميع ما 

سبق اتضح لها ما يلي:
1� يرجع ارتفاع األس���عار في 
الكويت إلى عوامل داخلية وأخرى 

خارجية:
 وتتمثل العوامل اخلارجية: في 
التضخم املستورد حيث حتصل 
البالد على معظم احتياجاتها من 
الس���وق العاملي فضال عن إلغاء 
الدع���م عن ص���ادرات املنتجات 
الزراعية في ال���دول الصناعية، 
الكبير في أس���عار  واالرتف���اع 
املواد األولية والطاقة، والكوارث 
الطبيعية، واالرتفاع في تكاليف 
الشحن والنقل والتأمني، وارتفاع 
أسعار العمالت الرئيسية مقابل 
الدوالر ما أدى ال���ى تآكل القوة 
الش���رائية للدينار الكويتي في 

األسواق اخلارجية.
اما العوامل احمللية، فتتمثل في 
زيادة اإلنفاق العام السيما تضخم 
الرواتب واألجور، وارتفاع أسعار 
األصول خاصة األراضي والعقارات 
واألسهم، والتوسع في التسهيالت 
االئتمانية وارتفاع أسعار الفائدة 
احمللية من 3.25% عام 2004 الى 
6.25% عام 2007 وارتفاع تكاليف 

 الوعالن يوجه سؤااًل لوزير اإلعالم
عن منح أذونات الطبع والنشر للجاسم

طالب العبداهلل بالرد السريع لتكون األمور واضحة وجلية

الجسار تسأل الحمود عن تغيير مسمى 
مركز التقنيات التربوية بكلية التربية

مبارك الوعالن

د.سلوى اجلسار

والنش���ر، وهذا ما نستغربه، 
وتب���ني لنا ان هنال���ك كيدية 
واضح في هذه القضية، نأمل ان 
يتدخل احلكماء والعقالء لوقف 
ما يثار من شبهات ومالبسات 

حول اعتقال محمد اجلاسم.
واختتم الوعالن تصريحه 
مؤك���دا ان »على وزير االعالم 
الشيخ احمد العبداهلل ان يرد 
على سؤالنا بالسرعة القصوى 
لتكون االمور واضحة وجلية 
امام القضاء الكويتي ومستندا 
الكاتب محمد  اصيال يحم���ي 
عبدالق���ادر اجلاس���م من اي 
محاولة خللط االوراق«، مؤكدا 
آراءه وخاصة في مدونته  ان 
على االنترن���ت غير خاضعة 
او مشمولة بالقانون الكويتي 
وهذا تقصير واضح من وزارة 
االعالم والبد من تشريع قانون 

ينظم هذه العملية.

املتقدمني للوظائف  مبقابل����ة 
ومعايي����ر املفاضل����ة بينهم، 
وتزويدي بأس����ماء من وقع 
عليهم االختيار واماكن عملهم 
السابق ومسمياتهم الوظيفية 
الس����ابقة وتدرجهم الوظيفي 

قبل التقدم لالعالن.
وقالت: لقد اشتمل االعالن 
للوظائف االشرافية الشاغرة 
في مراقبة التقنيات التربوية 
مالحظة مهم���ة وهي: اولوية 
التقدم لهذه الوظائف ملوظفي 
مركز العمل في كلية التربية، 
العبارة مؤشرا  أليس���ت هذه 
صريحا على ان االعالن مفصل 
بعناية ملوظف���ي مركز العمل 
بكلية التربي���ة؟ علما ان ذلك 
مخالفة ادارية صريحة لقانون 
التوظيف املعمول به لش���غل 
الوظائف االش���رافية بحسب 
قانون اخلدمة املدنية؟ واضافت 
اجلس���ار: ان التحول السريع 
في تغيير املس���ميات االدارية 
من مركز تقنيات تربوية الى 
مراقب���ة تقني���ات تربوية ثم 
العودة للمسمى السابق »مركز 
التقنيات التربوية« مبستوى 
مراقبة مخالف للنظم االدارية 
في الهياكل التنظيمية، كما ان 
الوظيفي  التدرج  عدم مراعاة 
للوصول الى مس���مى مراقب 
ورئيس قس���م مخالفة ادارية 
واضح���ة لغ���رض معني مما 
يوضح وجود شبهة قانونية 
وخرق للوائح التدرج الوظيفي 
املدنية.  حسب قانون اخلدمة 
برجاء تزويدي بالسند القانوني 
واملوافقات االدارية الرس���مية 
التي متت لتحقيق هذا الغرض 
وراء تعديل املسميات وشغل 

الوظائف االشرافية.

الوعالن  النائب مبارك  وجه 
الى وزير االعالم الشيخ  سؤاال 
احمد العبداهلل بشأن منح ترخيص 
اصدار مطبوعات ومؤلفات الكاتب 
محمد عبدالقادر اجلاسم، وكيفية 
حصوله على اذن الطبع والنشر، 
في اشارة الى مسؤولية وزارة 
االعالم في سماحها بنشر بعض 
آراء الكاتب محمد اجلاسم، وانها 
هي التي سمحت بنشر هذه اآلراء 
واملؤلفات، مؤكدا في بيان صحافي 
ان حصول الكاتب محمد عبدالقادر 
اجلاس���م على اذن خطي ووفق 
اذونات الطبع والنشر فإن الوزارة 
هي التي تتحمل اي مساءلة في 

هذا االطار.
الوعالن ان اس���تنكار  وبني 
ومناشدة اجلمعيات واملنظمات 
والهيئ���ات احلقوقية في العالم 
بشأن احتجاز محمد عبدالقادر 
اجلاس���م، دالل���ة واضحة على 

النائبة د.س����لوى  وجه����ت 
التربية  اجلسار سؤاال لوزيرة 
ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
احلمود جاء فيه: باالشارة الى 
املراسالت التي متت ما بني عمادة 
كلية التربية وأمني عام اجلامعة 
االدارية من  التغييرات  بغرض 
مركز التقنيات التربوية في كلية 
التربي����ة وحتويلها الى مراقبة 
التقني����ات التربوي����ة ثم اعادة 
تسمية مراقبة التقنيات التربوية 
الى مسماها القدمي مركز التقنيات 
مبستوى مراقبة حيث متت هذه 
التغييرات واعادة التسميات خالل 
اشهر توضح وجود شبهة تنفيع 
لفئة معينة من العاملني مبركز 
التقني����ات التربوي����ة والوقوع 
ف����ي مخالفة اداري����ة وقانونية 

واستغالل وظيفي.
وتس���اءلت: م���ا االس���باب 
والدواعي الى تغيير مسمى مركز 
التقنيات التربوية الى مراقبة علما 
ان الهيكل التنظيمي لكلية التربية 
ال يوجد به مراقبة تقنيات؟ ارجو 
تزويدي بنس���خة م���ن الهيكل 

التنظيمي لكلية التربية؟
واذا كان هن����اك تغيير على 
الهيكل التنظيمي وادخال مراقبة 
الهيكل ارج����و تزويدي  ضمن 
مبحضر اجتماع مجلس الكلية 
واملخاطبات التي متت ما بني كلية 
التربية وادارة التطوير االداري 
والتدريب ف����ي جامعة الكويت 
وموافقة االدارة العليا في اجلامعة 
الهيكل اجلديد املتضمن  القرار 
املراقبة، وما الدواعي الى تغيير 
مسمى مراقبة التقنيات التربوية 
اذا مت اقراره����ا من قبل القنوات 
اجلامعية الصحيحة وخالل اشهر 
والعودة مرة اخرى الى مسماها 
القدمي »مركز التقنيات التربوية«؟ 

تراجع سقف احلريات املسموح 
به في الكويت، وذلك استنادا الى 
املواد الدستورية التي كفلت حق 
التعبير مادام في االطر القانونية 
املسموح بها، مبينا انه من املعيب 
ان يحاسب الكاتب على رأيه بعد 
ان اخذ املوافقات الرسمية للطبع 

وهل مت تغير الهيكل التنظيمي 
بكلية التربية مرة اخرى والعودة 
بتضمني املرك����ز مرة اخرى في 
الهيكل التنظيمي؟ برجاء تزويدي 
بنسخ من محاضر االجتماعات 
الكلية وجميع  ف����ي  التي متت 
املراس����الت التي متت بني كلية 
التربية واالم����ني العام بجامعة 
الكويت والتي توضح االسباب 
وراء ه����ذا التغيي����ر والقرارات 
التغييرات  اجلامعية العتم����اد 
االدارية اجلديدة؟  باملس����ميات 
وباالشارة الى كتاب عميد كلية 
التربية بتاري����خ 2009/1/7 الى 
مدير ادارة الشؤون االدارية لنشر 
اعالن الوظائف االش����رافية في 
مراقبة التقنيات التربوية، ارجو 
تزويدي بص����ورة عن االعالن 
املنشور في كل جريدة مت نشر 
االعالن به����ا؟ وطلبت تزويدها 
بأعداد املتقدمني لشغل الوظائف 
االش����رافية ونسخ من الطلبات 
املعب����أة للتوظي����ف مصحوبة 
بالس����يرة الذاتية ل����كل متقدم 
لشغل اي من الوظائف االشرافية 
حسب االعالن؟ كما ارجو تزويدي 
بأسماء اعضاء اللجنة التي قامت 

البراك: استمرار الـ 34 نائبًا ونائبة لـ 3 سنوات مقبلة 
سيمّكن الحكومة من السيطرة على المجلس

اعتبر أن البرلمان الحالي األخطر في تاريخ المجالس النيابية

مسلم البراك

موقفهم من حلول احلكومة في 
قضاي���ا الناس ويعتق���دون ان 
الشارع متقبل هذه املواقف فلماذا 
إذن يرفضون االنتخابات املبكرة.. 
نعم نريد ان نعرف سببا واحدا 

يبرر رفضهم«.
وتاب���ع: »نع���م.. إذا كان���وا 
يعتقدون ان املجلس قدم قوانني 
متطورة ومفي���دة للناس وبأن 
الوزراء  مواقفهم من محاس���بة 
ورئيس الوزراء تتناسب ورغبة 
الن���اس فلماذ اخل���وف إذن من 
االنتخاب���ات املبك���رة.. لكن بال 
شك االمور ليست كذلك ألن هذه 
االنتخابات تعني أن الناس ستقيم 
اداءهم وهذه هي الطامة الكبرى 

بالنسبة لهم«.
وحتدث البراك ايضا عن امثلة 
تؤكد سوء االوضاع التي وصل 
إليه���ا املجلس منها »عدم وجود 
اكثر من وزير في اجللسات التي 
شهدت مناقشة القوانني والقضايا 

املهمة«.
واش���ار في ه���ذا االجتاه إلى 
دور نائب���ة ال ميك���ن ان جتلس 
على كرس���يها ملدة ساعة كاملة، 
وقال: »احتدى ان جتلس ساعة من 
دون ان تقوم بدورها الوحيد في 
محاولة فهم وجهة نظر احلكومة 
لتذهب إلى النواب داخل وخارج 
القاعة حى تنسق معهم فيما تريده 

احلكومة«.
الناخبون  وتس���اءل: »ه���ل 
والناخبات انتخبوا هؤالء النواب 
ليقوم البعض منهم بهذا الدور.. 
لكن يبدو أن األمر كما قالت إحدى 
النائبات: »نريد أن نستمر ملدة اربع 
سنوات.. رأيي ان االستمرار ميثل 

لهم البقاء طول هذه املدة«.
البراك ان قرار املجلس  واكد 
بات مختطفا من احلكومة.. وهذا 
بكل اسف بإرادة بعض النواب، 
الفتا ال���ى ان االنتخابات املبكرة 
ستعطي الشارع الفرصة لالفراج 

عن هذا القرار املختطف.

تقوم له قائمة بعد اآلن.
واش���ار البراك الى ان بعض 
الن���واب اصبح���وا يفخ���رون 
باالجنازات التي قدموها وصنعوها 
داخل املجلس، كما يدعون متسائال 
في هذا السياق: »اذا كان الوضع 
كذلك وكانوا واثقني من قدراتهم 
وامكاناته���م واجنازاتهم فلماذا 
اخل���وف اذن م���ن الع���ودة الى 
صناديق االقتراع والى االمة مصدر 
السلطات والتي لوالها ملا كنا نوابا 

منثلها«.
وقال: »اهلل وحده يعلم نتائج 
االنتخابات املبكرة ولكن املضمون 
في هذه االنتخابات اننا سنخرج 
34 نائبا من جيب احلكومة خالل 
فترة احلم���الت االنتخابية حتى 
يعرضوا انفسهم مرة اخرى وحتى 
يقول الشعب الكويتي رأيه فيهم 

مع املرشحني اآلخرين«.
وتابع قائ���ال: »نحن نعلم ان 
احل���ل يأتي في اعق���اب وصول 
الوضع ب���ني املجلس واحلكومة 
الى طريق مسدود وبعد ذلك يرفع 
األمر إلى صاحب الس���مو األمير 
ليختار سموه اما قبول استقالة 
احلكومة او حل املجلس في حني ان 
االنتخابات املبكرة أمرها مختلف، 
فبع���د ان يعلن 33 نائبا قبولهم 
إجراء انتخابات مبكرة يتقدمون 
باستقالة جماعية ومن ثم جترى 
هذه االنتخابات خالل شهرين من 

تقدمي االستقالة«.
واضاف: »نعم قلنا في السابق 
ان مجلس األمة ليس بقالة حتى 
»تسكرها« احلكومة كل 6 اشهر 
ألنه كان واضحا ودائما انه كلما 
شعرت احلكومة باحلرج نتيجة 
للمساءلة متارس عملية الهروب 
الكبير وتقدم بعد ذلك استقالتها 
وتقول في املجلس ما لم يقله مالك 

في اخلمر«.
البراك باس���تغراب  وحتدث 
عن ردة فع���ل بعض النواب من 
فكرة إج���راء االنتخابات املبكرة 

هذه احلقيقة جيدا وبالتالي كانت 
الدعوة ال���ى االنتخابات املبكرة 
بالنس���بة لهم تعني العودة إلى 
الشارع واالمة وصناديق االقتراع 
وهو ما يعني بكل وضوح أنهم 
س���يكونون خارج قاعة عبداهلل 

السالم.
واضاف: »نعم سيكونون كذلك 
بسبب انهم س���لبوا ارادة االمة 
واعطوها للحكومة في كل شيء 
الناس واحتياجاتهم  في قضايا 
وحرياتهم وف���ي امور كثيرة ال 

تعد وال حتصى«.
وحتدث البراك عن االنتخابات 
املبكرة قائال: »نحن ال نخش���اها 
االم���ة مصدر  الى  النها ع���ودة 
السلطات جميعا، وسنكون سعداء 
بنتائجها والتي ستكون بعيدة 
عن االخط���اء أو التزوير وحالة 
ردود األفعال التي عاشها الناخب 
الكويتي خالل االنتخابات السابقة 

في بعض الدوائر االنتخابية«.
ورأى أن »ه���ذه االنتخابات 
ستعطي الشارع احلق في أن يقّر 
أو ال يقر الوضع الذي وضع بعض 
النواب والنائبات انفس���هم فيه، 
خصوصا انها بالنسبة للنائبات 
التجرب���ة األول���ى لدخولهم الى 

مجلس األمة«.
وت���دارك قائ ���ال: »النائب أو 
النائبة الواثق أو الواثقة من ادائه 
واتصاله باجلماهير ودوره في 
تبني قضايا الناس ال يخشى شيئا 
وال يخاف االنتخابات املبكرة فلماذا 

اخلوف الذي ابداه البعض«.
وحتدث البراك ايضا عن »نائب 
وقف امام وس���ائل اإلعالم وعدد 
اجنازات املجلس وقال انها حتققت 
العقالء  الن���واب  نتيجة ملواقف 

املتعاونني مع احلكومة«.
وتدارك قائ���ال: »اذا كان هذا 
النائ���ب وغي���ره واثقني من هذا 
االجن���از ال���ذي اس���موه اجنازا 
وواثقني من س���المة وقوفهم مع 
احلكوم���ة وواثقني من س���المة 

شن النائب مسلم البراك هجوما 
مباشرا على من اسماهم ب� »االغبية 
النيابية املستسلمة« متحدثا عن 
وجود 34 نائبا ونائبة وضعوا 
اخليط واملخي���ط بيد احلكومة، 
وحتديدا بيد رئيسها مدافعني عنها 

باحلق والباطل.
ورأى الب���راك ف���ي تصريح 
للصحافيني امس ان اس���تمرار 
ه���ؤالء النواب لثالث س���نوات 
مقبلة سيمكن احلكومة من احكام 
س���يطرتها الكاملة عل���ى القرار 
النيابي ما س���يؤدي الى حتول 
املجلس النيابي بدستوره الرائع 
الى مجلس وطني استشاري ال 

يهش وال ينش.
الب���راك »من خطورة  وحذر 
املجلس احلالي الذي يعد االخطر 
في تاريخ املجالس النيابية ليقوم 
بالدور االخطر في تاريخ الكويت 
واملتمثل بتنقيح الدستور، وعندها 

لن ينفع الندم«.
وجدد البراك تبنيه فكرة بعض 
القوى السياسية باجراء انتخابات 
مبكرة مستغربا في الوقت ذاته 
»م���ن رد فعل بعض النواب ازاء 

هذه الدعوة«.
وتس���اءل: »هل اصبح بعض 
ن���واب املجلس يعيش���ون في 
حال���ة هلع وخوف م���ن نتائج 
هذه االنتخابات«، مشيرا الى ان 
»هؤالء الن���واب باتوا يعتبرون 
احلكوم���ة احلالية من اخلطوط 
احلم���راء التي ال يجوز انتقادها 
ومس���اءلتها في ح���ني اصبحوا 
اكثر اهمية بالنسبة  يعتبرونها 

لهم من الدستور«.
وحتدث البراك في هذا السياق 
عن موقف الن���واب ال� 36 الذي 
اصدروا »بي���ان اخلوف« عقب 
جلسة اس���تجواب سمو رئيس 
مجلس ال���وزراء وبعدما وقع 10 
نواب ورقة بعدم التعاون ليعلنوا 
براءتهم من االستجواب ويتبنوا 
مسؤولية افشال الطلب حتى ال 

في حني اننا لم نسمع اصواتهم 
تعترض دعوة البعض إلى احلل 
غير الدس���توري رغ���م أن فكرة 
املبك���رة تقوم على  االنتخابات 
اساس العودة الى الشارع واالمة 

مصدر السلطات.
واستغرب البراك ان »يتمادى 
البع���ض ويقول ان هناك اجندة 
خاصة وراء الدعوة إلى االنتخابات 
املبكرة لكن نح���ن نقول لهم ان 
هذه االجن���دة.. هي الكويت الن 
العودة الى الشارع الى االمة مصدر 
السلطات ال تخيف ولكن البعض 

يخشاها السباب معروفة«.
واكد الب���راك ان »الناس في 
مختلف املناطق وخالل سنة من 
العمل النيابي قيموا االداء ودرسوه 
جيدا، بل واتخذوا قراراهم الذي 

استقر في صدورهم«.
واعتبر البراك ان جتربة بعض 
النائبات كانت بالنس���بة للناس 
مخيبة لآلمال سواء كانوا ناخبني 

او ناخبات على حد سواء.
الى ان هذه املعطيات  واشار 
تؤكد أن االنتخابات املبكرة وفقا 
للدوائر اخلمس ستخرج 40 نائبا 
على األقل خارج املجلس بحسب 
ما يراه الشارع والسواد األعظم 

من الناس.
ورأى أن هذه هي املشكلة التي 
يدركها البعض جيدا ممن يعرف 


