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 الراشد يجدد الدعوة لتعديل الدستور
  والبراك لن يستمع ألي مناداة بتعديله

أن الهجمة على الدستور ليست 
بجديدة، اذ ظهرت منذ عام ١٩٦٧ 
عند تزوير االنتخابات التي كان 
الهدف منها  ايصال مناذج تبصم 

دون أن تناقش.
  من جهته، قال د.محمد الفيلي 
ان االحتفال بتاريخ اقرار الدستور 
امر مهم ليس فقط بغرض تأمل 
الواقع  املاضي لكن بغرض فهم 
واستشراف املستقبل واعتقد ان 
ثالث نقاط تستحق الوقوف عندها 
هي: دستور ١٩٦٢ وهل هو عبداهللا 
السالم، ودستور ١٩٦٢ والتوافقية، 

ودستور ١٩٦٢ والتعديل. 

عن العام الذي سبقه».
  وأضاف املال انه حتى اآلن لم 
يتمكن أعداء الدستور من حتقيق 
أهدافهم، «لكن ال نعلم ماذا سيحدث 
غدا؟»، مســـتدركا «بـــني النظام 
والدستور زواج عرفي، وأحيانا 
يتحول من زواج عرفي الى زواج 
مســـيار، مبعنى حينما يريدون 
الدستور يخرجونه وعند العكس 
من ذلك يتبرأون منه، واعتقد أننا 
في وضع غير جيـــد، حيث من 
واقع عملنا رأيت أن كم الفساد ال 
حتمله البعير وامنا الديناصورات 
اذا عادت الى احلياة»، الفتا إلى 

اآلن، الذين سجلوا التاريخ بأسطر 
من نور.

  وقال النائب صالح املال «كل من 
لديه شعور وطني يشعر باأللم 
واملرارة عند االحتفال بالدستور 
عاما بعد عام، بسبب استشراء 
الفساد، وعدم اميان النظام بهذا 
الى أن هذا  الدستور»، مشـــيرا 
هو كالم املنظمات الدولية، التي 
تشير الى أن موقعنا في الفساد 
على مستوى األجهزة احلكومية 
(يفشل)، فآخر احصائية تتحدث 
التنمية  الكويت في  عن موضع 
البشرية تراجعنا فيها ١٢ نقطة 

 سامح عبدالحفيظ
  أقامت ديوانية املرحوم سامي 
املنيس ندوة مساء اول من امس 
حتت عنـــوان «ذكـــرى صدور 
الدستور»، حاضر فيها النائبان 
عبدالرحمـــن العنجري وصالح 
املال، اضافة الى اخلبير الدستوري 
النائبان  الفيلي، وأبدى  د.محمد 
خاللها تخوفهما على الدســـتور 

في ظل استشراء الفساد.
النائـــب عبدالرحمن    وأكـــد 
العنجـــري أن االحتفال بالعمل 
بالدستور مناسبة عزيزة على كل 
دولة تعمل بالدستور والقانون، 
مشيرا إلى أنه قبل العمل بدستور 
١٩٦٢ كان احلاكم ميثل السلطتني 
التشـــريعية والتنفيذية، وكان 
هناك ظروف موضوعية في ظل 
السالم  الشـــيخ عبداهللا  وجود 
حاكم الكويـــت آنذاك الذي أدرك 
أن الدولة اذا عملت بالدســـتور 
والقانـــون وحتولـــت من دولة 
العشيرة والقبيلة الى دولة مدنية 
ذات مرجعية دستورية سيكون 
أفضـــل أمانا للحاكم ولألســـرة 
احلاكمة قبل أن يكون للشـــعب 
الكويتي، مستذكرا الدور التاريخي 
لرجاالت الدستور الذين رحلوا عن 
احلياة وكذلك املوجودون منهم 

 أصدر امني سر مجلس األمة 
البيان  الراشـــد  النائـــب علـــي 
الصحافي التالي مبناسبة ذكرى 
الدستور الثامنة واالربعني التي 
صادفت يوم احلادي عشـــر من 
نوفمبـــر اجلـــاري، وجـــاء فيه 
(جتسيدا للعالقات االسرية التي 
ربطت اسرة آل احلكم (الصباح) 
مع أفراد الشـــعب الكويتي على 
التاريـــخ وتعبيرا عن  امتـــداد 
تقاليدنا وقيمنـــا واعرافنا التي 
توارثناها جيال بعد جيل حيث 
كانت الدميوقراطية في ابســـط 
صورها واشرف معانيها حتكم 
العالقات االخويـــة الوثيقة بني 
مكونات الشعب الكويتي حاكما 
ومحكوما فقد تبلور كل هذا في 
اطار تشريعي متوافق ومنسجم 
مع ما وصلت اليه احلياة البرملانية 
والنيابية والدستورية في العالم، 
فكان نتاج كل هذا (دستور الدولة.. 
دولة الكويت) والذي نحتفل به 

معا بعد مرور ٤٨ عاما.
  وفي هذه املناسبة استذكر ما 
قلته فـــي اخلامس من مايو عام 
٢٠٠٣ امام مرشحي ابناء منطقتي 
عندما ترشحت ممثال ألول مرة 
نائبا في مجلـــس االمة وهو ان 

بعد مرور هذه السنوات الطويلة 
لالستحواذ على سلطات الشعب 
من خالل السلطة التشريعية.

  ولكن نقول بـــإذن اهللا ثم 
الكويتي نؤكد  بإرادة الشعب 
ان ما تريده السلطة التنفيذية 
لن يتهيأ لها وســـوف ميارس 
النـــواب من خالل الدســـتور 
دورهـــم وصالحياتهـــم حتى 

تستقيم االمور.
  وحول إمكانية موافقة كتلة 
العمل الشعبي على اجراء اي 
تعديل على الدستور، قال البراك 
نحن ندعو لتنفيذ ما ورد في 
الدســـتور باعتباره امرا كافيا 
ألنه دستور رائع، وتابع ان ما 
مت هو امتداد للحركة الوطنية 

التي متت في ١٩٣٨.
  وأوضح انه ال يستمع ألي 
دعوة تنادي بتعديل الدستور 
وال متثل شـــيئا بالنسبة له، 
لكنه اكـــد ان اي طلب يحصل 
على النصاب القانوني للتقدمي 
يكون مســـؤوال عنه من قدمه 
وللعلم فإن مجرد الطلب يتطلب 
تواجد ٢١ نائبا وبعد ذلك تكون 
خطوة ثانية داخل قاعة عبداهللا 

السالم. 

على خلفية جتديد الدعوة من 
النائب علي الراشد حول تعديل 
الدســـتور قائال: اليوم نحتفل 
بالذكرى الـ ٤٨ إلصدار الدستور 
فهل يعقل ان يكون التكفير في 
تعديله جزءا من هذا االحتفال، 
مشـــيرا الى ان اليوم هو يوم 
االحتفال بالعزة والكرامة الذي 
يدلل على ارادة الشعب الكويتي 
واملوقف احلازم من قبل االمير 
الراحل طيب اهللا ثراه الشيخ 

عبداهللا السالم.
  واضاف اليوم نهنئ انفسنا 
ومؤسسة واسرة احلكم وجميع 
املؤسسات التي جاء الدستور 

ليحدد حقوقها وواجباتها.
  وأوضح البراك ان الدستور 
عالج قضاياه وحتدث بأنه ال 
ميكن اجـــراء اي تعديل عليه 
اال بعد مرور ٨ ســـنوات وانه 
ينبغي ان يكون التعديل ملزيد 
من احلريات وليس العمل على 
إنقاصها، وعليه نطالب اجلميع 
بضرورة االجتهاد والتركيز على 
الدســـتور  ما هو موجود في 

احلالي ويطالب بتنفيذه.
  وكشـــف البـــراك ان هناك 
محاولة من السلطة التنفيذية 

الدستور ليس مجرد وثيقة لتنظيم 
عالقة سلطات الدولة فيما بينها، 
إمنا هو عقد بني احلاكم والشعب 
وهو ضمان احلقوق واحلريات، 
وعندما وضع الدستور كان نبراسا 
للدميوقراطية إال أنه كان مؤقتا 
للتجربة ملدة خمس سنوات، واآلن 
وبعد مرور اكثر من اربعني سنة 
على العمل به، آن األوان لتعديله 
وتطويره وملزيـــد من احلريات 

ليواكب عاملنا اليوم.

  تعقيب البراك

  وعقب النائب مسلم البراك 

 مسلم البراك 

(متني غوزال)   عبداهللا الرومي ويوسف املخلد ود.علي العمير ود.سلوى اجلسار خالل ندوة «الدستور عطاء»  صالح الفضالة متحدثا وبجانبه د.عبداحملسن جمال  علي الراشد وعبداللطيف الصقر وعالم الكندري في احتفالية الذكرى الـ٤٨ لصدور الدستور 

(قاسم باشا)   عبدالرحمن العنجري وصالح املال يتوسطهم د.محمد الفيلي متحدثا في الندوة 

 خالل ندوة نظمتها إدارة التدريب بمناسبة الذكرى الـ ٤٨ على صدوره

 مجلس األمة: دستور الكويت أرقى دساتير العالم

 الفضالـة: الدسـتور الكويتي شـامل ومميز بيـن دول الخليج الرومي: الدستور وضع ضوابط للسلطات الثالث وراعى خصوصية المجتمع 

 المخلد: صمـام األمان توافق عليه حاكم عادل وشـعب حكيم الراشد: عقد بين الحاكم والشـعب وضمان للحقوق والحريات

 جمال: الدسـتور فكرة سياسـية راقية في األنظمة السياسية معصومة: الدسـتور حّصن نفسه ليصحح العالقة بين السلطتين

الى  ثم تعديلها محمال املسؤولية 
الناس في الشارع واملختصني بشأن 
الدستور ألن النواب عليهم ضغط 
انتخابي، مشيرا الى ان كثيرا من 
النواب عندما عرض عليهم الراشد 
فكرة التعديل أيدوا لكن لم يرغبوا 
في وضع اسمائهم نتيجة للضغط 

االنتخابي.
  وقال البد من التغيير ألن هناك 
حراكا سياســـيا وكتـــال وأطرافا 
سياسية وخالفات، نحتاج التغيير 

األساسي يكون من الدستور.
  وبـــني أن من يدعـــي احلفاظ 
على الدســـتور وحمايته هو أول 
من يخترق مواد الدستور، والباب 
الثالث هو أكثـــر باب مخترق من 

الدستور.

  الوثيقة األهم

النائبة د.معصومة    واختتمت 
املبارك الندوة بقولها: «أصبح هناك 
جدل حول هذه الوثيقة التي تختص 
بها وأصبح اجلـــدل بلغة أبعد ما 
تكون عما ســـعى إليه واضعوها، 
الدســـتور هو الوثيقة األهم التي 
حتكم البـــالد وحتكم العالقة فيما 
بني السلطات وحتكم عالقة املواطن 
بالدولة وبالسلطات وعندما يوضع 
الدستور في فترة معينة فلم يكن 
الهدف منه ان يظل جامدا وإال ملا نص 
في مادته الـ ١٧٤ على حق التغيير 

وليس إمكانية التغيير.
  وقالـــت: «أضـــم صوتـــي إلى 
صوت النائب علي الراشـــد الذي 
يقول البعض عنه أنه عندما طرح 
موضوع التعديل بأنه لن يترشح 
لالنتخابات وكأن االنتخابات هي 
«البعبع» وهي التي ستمنعنا عن 

قول احلقيقة».

  زيادة عدد األعضاء

  وزادت: «الدستور وضع كوثيقة 
مهمة وســـامية في ظروف معينة 
وليس معنى ذلـــك ان جنمده إلى 
ذلك الوقـــت، فتغير عدد الناخبني 
وعدد الســـكان األمر الذي يتطلب 
معه زيادة عدد اعضاء  مجلس األمة 
وبالتالي زيادة عدد  أعضاء احلكومة 
بحيث ان كل وزير ال  يحمل أكثر 
من حقيبة. وأكـــدت أن اخللل في 
عدم تعديل الدســـتور، والدستور 
حصن نفسه ليصحح العالقة بني 

السلطتني. 

 سامح عبدالحفيظ
  حتـــت رعايـــة نائـــب رئيس 
مجلـــس األمـــة النائـــب عبداهللا 
الرومي ومبناســـبة الذكرى الـ ٤٨ 
الكويتي نظمت  الدستور  لصدور 
ادارة التدريب باألمانة العامة ندوة 
بعنوان «الدســـتور عطاء» وذلك 
بحضور نائب رئيس مجلس األمة 
األسبق وعضو املجلس التأسيسي 
يوسف املخلد ونائب رئيس مجلس 
األمة األسبق صالح الفضالة وعضو 
مجلس األمة األسبق د.عبداحملسن 
جمال وأمني سر مجلس األمة النائب 
علي الراشد ومراقب املجلس النائب 
د.علي العمير والنواب د.ســـلوى 
اجلسار ود.معصومة املبارك ود.روال 
دشتي وسالم النمالن واألمني العام 
ملجلس األمة عالم الكندري واألمناء 

العامني املساعدين.

  إصالح

  وقال النائب صالح الفضالة ان 
الكويت نشأت منذ عام ١٧٥٢ وان 
اللهجة الكويتية أقرب الى اللهجة 
القطرية ألن الكويتيني عاشوا في 
قطر ٧٠ عاما وتعلموا فنون الصيد 
من القطريني، وجاءوا الى الكويت 
حيث كان موجودا عائالت بورسلي 
واملصيبيح والعازمي ومن ثم أّمروا 
عليهم صبـــاح األول بالشـــورى 

والتشاور.
  وأضاف ان الشيخ احمد اجلابر 
كان بالرياض وبلغه ان الشـــيخ 
سالم املبارك توفاه اهللا، فرجع الى 
الكويت، الفتا الى انه كانت هناك 
عريضتـــان األولى وقع عليها ٢٤ 
شخصية تخاطب الشيوخ احمد 
الســـالم وحمد  اجلابر وعبداهللا 
املبارك في خمسة بنود وهي اصالح 
بيت الصباح كي ال يجري بينهم 
خالف عند ترشـــيح احلاكم وان 
ارتضت عائلة الصباح تعيني واحد 
من األســـماء الثالثة كان بها، وان 
فوضوا األمر لألهالي عيناه ومن 
ينتخب مـــن آل الصباح واألهالي 
ينتخب عددا معلوما إلدارة البالد 
على أســـاس العـــدل واالنصاف، 
وعلى احلاكم املعني ان يكون رئيسا 

للشورى.
التطور  ان  الفضالـــة    وأضاف 
الدميوقراطي بدأ منـــذ ١٩٣٢ وبدأ 
معه التفكير فـــي املجلس البلدي 
حيث مت انتخاب ١٢ شخصا وسليمان 

العدساني مديرا للبلدية.
  وقـــال ان البلديـــة اكتشـــفت 
باملصادفـــة عندمـــا كان الشـــيخ 
يوســـف بن عيســـى في البحرين 
ورأى أشخاصا ينظفون الشوارع 
وأخذ الفكـــرة كاملة وجاء بها الى 
الكويت وقابل الشيخ احمد اجلابر 
وعرض عليه الفكرة ومت انشـــاء 

ادارة البلدية عام ١٩٣٢.
  وزاد الفضالة ان بعض النصوص 
الدستورية مستوحاة من عام ١٩٣٨ 
من خالل املجلس التشريعي خاصة 
ان األمة مصدر السلطات، مبينا ان 
الكويت لم تكن تعرف نظام الشرطة 
بل كان هناك النظام احمللي في حفظ 
السالم  األمن وكان الشيخ صباح 

مسؤوال عن نظام الشرطة.

  مميز

  وبّني انـــه مت تأســـيس جلنة 
الدســـتور وكان فيها الشيخ سعد 
العبداهللا ومت اســـتدعاء د.عثمان 
خليـــل عثمان وبدأت مناقشـــات 
الدستور، مؤكدا  وتصورات حول 
على ان الدســـتور الكويتي مميز 

ونعمل به الى يومنا هذا.

  الكويت سّباقة

  بدوره، أكد عضو مجلس األمة 
األســـبق د.عبداحملســـن جمال ان 
الكويت متتاز بفطنة أهلها وقدرتهم 
على الســـباق مع الزمن فالكويت 
سّباقة في تبني مبدأ الشورى عام 
١٧٥٢، وســـّباقة في أسلوب تبني 
االنتخابات وفي وضع الدســـتور، 
وأول مجلس أمة منتخب شعبيا بني 

دول اخلليج يكون في الكويت.
  وبـــّني ان الدســـتور هو فكرة 
فـــي األنظمة  سياســـية راقيـــة، 
السياسية وميتاز بأنه تعاقدي وراق 
حتى في الصراعات السياسية في 
العالم مثل االنقالبات، ولكن الكويت 
من الدول الراقية التي تراضى أهلها 

مع السلطة السياسية على ايجاد 
الدستور.

  وأوضـــح جمال ان األســـلوب 
التعاقدي الذي أسس به الدستور 
أصبح سمة الكويتيني الى يومنا هذا 
رغم التأثيرات السياسية والصراعات 

وهذه هي روح التراضي.

  نظام وراثي ديموقراطي

  وقال ان النظام في الكويت وراثي 
دميوقراطي حيـــث انه يعني ولي 
العهد بأمر أميري في خالل ســـنة 
من تولي األمير اجلديد وبعد ذلك 
يبايع مجلس األمة ولي العهد اجلديد 
وهذا دليل الوراثة والدميوقراطية، 
مشـــيرا الى ان الدستور الكويتي 
جامد مبعنى انـــه صعب التعديل 
ألنه وضع لألجيال القادمة وأغلب 
الشعوب حتكم من خالل آراء األموات 
ونحن في الكويت نحكم من أغلب 

آراء األموات وهم اآلباء واألجداد.

  اختصاص أصيل

  وبّني ان تعديل الدســـتور يتم 
عن طريق قبول طرفني هما السلطة 
متمثلة في صاحب الســـمو األمير 
والطرف اآلخر هـــو مجلس األمة 
ومبوافقة ٤٤ صوتا، مشـــددا على 
ان تعيني رئيس احلكومة والوزراء 
هـــو اختصاص أصيـــل لصاحب 

السمو.
الدستور تنص    واملادة ٥٠ من 
علـــى ان هنـــاك ســـلطات ثالث: 
التشريعية والتنفيذية والقضائية، 
واستقاللها مع التعاون فيما بينها 

يسبب استقرارا سياسيا.
  وزاد: تعاون الســـلطات يهدف 
الى ابعـــاد املجلس واحلكومة عن 
الصراعات، مضيفـــا ان احلكومة 
عند تشـــكيلها يجب ان يكون بها 
نواب مثلما حدث في مجلس ١٩٩٢ 
فكان بها ٦ وزراء نواب حتى تكون 
احلكومة ذات طابع شعبي وتكون 

هناك رقابة من ممثل الشعب داخل 
احلكومة.

  المعارضة

  وقال ان الدستور الكويتي أعطى 
حقوقا كثيرة للنائب مثل السؤال 
واالســـتجواب وجلـــان التحقيق 
فهذه األدوات الرقابية تعطي القوة 
للمجلس ولكن املعارضة في األنظمة 
الدميوقراطية احلقيقية هي لالصالح 

وليست لتغيير النظام.
الدســـتور أعطى    واســـتطرد: 
لصاحب الســـمو االمير احلق في 
حل املجلس واشترط عليه انه خالل 
شهرين تعود االنتخابات النيابية 
حتى تتوازن احلياة السياسية في 

البلد.
  وقال انه من النقاط املهمة في 
املجلس احلالي انه اول مجلس نيابي 
استطاع اجناز خطة التنمية بقانون 
وبهذا نكون قد وضعنا أقدامنا على 

طريق النقد البّناء.

  الحريات

  وقـــال ان الوحدة الوطنية هي 
متسك بالدستور وقد جنبت الكويت 
كثيرا من املطبات الصعبة، مشيرا 
الـــى ان احلريات التي اعطيت من 
خالل الدستور عديدة ومتعددة، كما 
نستطيع من خالله التحرك والنقد 
والكالم وهـــذا هو احلل والوثيقة 

التي ارتضاها اجلميع.

  حاكم عادل

  وأكد عضو املجلس التأسيسي 
ونائب رئيس مجلس األمة األسبق 
يوســـف املخلد ان الدســـتور هو 
صمام األمان ووافـــق عليه حاكم 
عادل وشعب حكيم وأصبح نافذ 
التطبيق وهو من أحسن دساتير 

العالم.
  وخاطـــب املخلد نـــواب األمة 
احلاليني: «احترموا الدستور وقوانني 

الدولة وقاعة عبداهللا السالم، مؤكدا 
ان قاعة عبداهللا السالم ليست قاعة 
مهاترات»، مســـتدركا: في حياتي 
النيابية حضرت ٤ او ٥ استجوابات 
واآلن في دورة واحدة يقدم ٤ او ٥ 
استجوابات فاتقوا اهللا في الكويت، 

اتقوا اهللا في الكويت.

  حريات

لنـــواب املجلس: عليكم    وقال 
مسؤولية كبيرة والشعب الكويتي 
ينتظر حل قضايا مهمة، فاتركوا 
املهاترات التي بينكم، والدســـتور 
بحاجـــة الـــى تعديـــل اال اذا كان 
التعديل الى األمام وإلى مزيد من 

احلريات.
  وزاد املخلد: الشعب الكويتي في 
أمّس احلاجة الى الوحدة الوطنية 
فقد كنا ال نعرف سنة وشيعة او 
بدوا وحضرا، فنحن في خير عظيم 

ونعمة.

  قاعة عبداهللا السالم

  ووجه حديثه للنـــواب قائال: 
أرجوكم الكويت بحاجة اليكم وال 
أعتقد ان الدستور به شيء مخالف، 
والبد ان حتترم قاعة عبداهللا السالم، 
تسلمتم األمانة فاذكروا القسم الذي 
أقســـمتموه، انه قسم لو تعلمون 
عظيم، البلد في أمّس احلاجة لكم، 

احترموا أنفسكم كنواب.
  وخاطب الشعب الكويتي بقوله: 
ال تنتخب عما أو خـــاال بل عليك 
أمانة اختيار الكفاءة، دعوا الطائفية 

والفئوية فالكويت بحاجة لكم.

  الوحدة

  مـــن جهته، قـــال نائب رئيس 
مجلس االمة عبـــداهللا الرومي ان 
الدستور يعني لنا الكثير، فهو نقل 
الكويت من وضع سياسي وقانوني 
الى وضع آخر، من نظام حكم امارة 
الى نظام حكم مؤسســـات ودولة 

وسلطات ووضع للسلطات الثالث 
ضوابط لهـــا ونقلها من واقع الى 
واقع، الفتا الى انه حتى في النقل 
راعى خصوصية املجتمع الكويتي 

الذي عاشت فيه الكويت.
  واضاف: ان الكويت كانت تعيش 
بنظام االسرة بني احلاكم واحملكوم، 
وببساطة كان نظام االسرة الواحدة 
والتمازج والوحدة بني الكويتيني 
التي حـــدث بها خلل مســـتهدف 

اليوم.

  ضمانة

الى ان نظـــام احلكم    واشـــار 
دميوقراطـــي الســـيادة فيه لالمة 
مصدر السلطات وال سلطات على 
القاضي في حكمـــه وهذه ضمانة 

وميزة تفتقدها دول كثيرة.
  وقال ان الدستور اشار في مادته 
١٦٣ الى استقالل القضاء حتى يشعر 
القاضي بأنه ال سلطان عليه وانه 

غير خاضع ألي جهة.

  اصطفاف

النظام    وتســـاءل: هـــل هـــذا 
الدستوري مستهدف ام ال؟ كما اشار 
االخ عبداحملسن جمال، ونعلم ان 
النظام الدستوري تعرض الستهدافات 
ومازال الدستور مستهدفا ألنه نظام 
مشاركة في احلكم ونحن في محيط 
الدميوقراطية احلقة  عربي يفتقد 
ونتمتع بسلطات متثلت في املجلس 
القضاء واحلرية وهي ايضا  وفي 

مستهدفة ومطلوب ضربها.
  واشار الى ان احملاوالت السابقة 
فشلت ألنه كانت هناك وقفة قوية 
اليوم  اما  من الشعب واصطفاف، 
فاملجلس منتقد من اجلميع، الفتا الى 
ان بعض املمارسات اخلاطئة تسهل 
لضرب املجلس، واذا لم تســـتطع 
اجلهات احلكومية تنقيح الدستور 
قبال فسيأتي اليوم الذي تنجح فيه 
من واقع ممارســـاتنا حتى اصبح 

هناك عزوف عن االنتخابات.
  وأكد ان الدستور وسلطة املجلس 
في الرقابة يشـــكالن وجعا كبيرا 
اكثرهم في  الفساد، وما  الصحاب 
الكويت، وهم يقلقون من احلرية 
ومن رقابة املجلس، وعلينا مسؤولية 
تنقية عملنا من اي شـــائبة، واال 
منكن اصحاب الفساد ومن يرغب 
في ضرب هذه املؤسسة من حتقيق 

اغراضهم.

  تعديل الدستور

  امني سر مجلس االمة النائب علي 
الراشد قال ان طلبه اخلاص بتعديل 
الدستور لم يكن وليد هذا املجلس، 
بل طلب هذا الطلب في مجلس ٢٠٠٣ 
اول مجلس له، مشيرا الى انه كان 
يوزع نسخ الدســـتور في دائرته 
االنتخابية املنصورية والقادسية في 
ذاك الوقت وكان تعديل الدستور من 

اهم بنود برنامجي االنتخابي.
  وقال الراشد انه كتب على هذه 
النسخة بخط يده كلمة جاء فيها: 
الكويتي ليس مجرد  الدستور  ان 
وثيقة لتنظيم عالقات ســـلطات 
الدولـــة فيما بينهـــا، امنا هو عقد 
بني احلاكم والشـــعب وهو ضمان 
للحقوق واحلريات، وعندما وضع 
الدستور كان نبراسا للدميوقراطية، 
اال انـــه كان مؤقتا للتجربة ملدة ٥ 
سنوات وبعد مرور اكثر من ٤٠ سنة 
على العمل بـــه آن االوان لتعديله 
وتطويره ملزيد من احلريات ليواكب 

عاملنا اليوم.
  وحتدث عن احملاوالت الفاشلة 
لتنقيح الدستور في عام ٨١ وأيده 
النه «ال نقبل االنتقاص من احلريات 
لكن ال يجوز أن نأخذ هذه احلادثة 
ونقول ال نحاول تغيير الدستور 

طول العمر».
  وتســـاءل: إلى متـــى ال جنرؤ 
الدستور  على تعديل بعض مواد 
داعيا الى بيان مواضع اخللل ومن 
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  العنجري والمال: هناك قوى تحاول ضرب روح الدستور

 اكد رئيس جلنة الداخلية والدفاع البرملانية 
النائب شعيب املويزري ان الدستور هو صمام 
االمان الذي حفظ متاسك الكويت ووحدتها الوطنية 
واســــتقرارها السياســــي واالمني واالقتصادي 
واالجتماعي في وجه االزمات احمللية واالقليمية 
والدوليــــة. وقال املويزري في تصريح صحافي 
مبناسبة ذكرى مرور ٤٨ على صدور الدستور في 

١١ نوفمبر ١٩٦٢: اننا سنظل متمسكني بالدستور 
ومبذكرته التفسيرية، مطالبا اعضاء السلطتني 
التشريعية والتنفيذية باستلهام القيم واملعاني 
السامية في الدستور وابرزها الفصل بني السلطات 
ومحاربة الفساد وتغليب املصلحة العامة على 
املصلحة اخلاصة وترســــيخ روح املواطنة بني 
اجلميع. وطالب املويزري احلكومة باحترام مبادئ 

الدستور من خالل احترام حق النواب في الرقابة 
البرملانية على اداء الوزراء، مشيرا الى انه من غير 
املقبول ان تتعمد احلكومة تهميش دور مجلس 
االمة من خالل بعض املمارسات التي تتعارض 
مع روح الدستور مثل عدم اجابة بعض الوزراء 
عن االسئلة البرملانية او تأخرهم في االجابة عنها 

في املواعيد الدستورية. 
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