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طالب عدد من النواب زمالءهم 
اعضاء املجلس بـ »وقفة جادة« 
جتاه ما اعتبروه »تعسفا« من 
البلدية  الدولة لشـــؤون  وزير 
د.فاضل صفر فـــي التعامل مع 
مستشاري االدارة القانونية في 

البلدية.
واكد االعضاء خالل االعتصام 
الذي نظمه في قاعة االحتفاالت 
باملجلس محامو االدارة القانونية 
في البلدية ان طلبا ســـيقدم في 
جلســـة املجلس اليوم الثالثاء 
بإلغاء املادة 76 من قانون اخلدمة 
املدنية، كما ســـيتم تقدمي طلب 
تشكيل جلنة حتقيق في احالة 
ثالثة مستشـــارين الى التقاعد 
باملخالفة لقانون البلدية رقم 5 

لسنة 2005.
اكد النائب مسلم البراك انه 
المر معيـــب ان اصحاب العطاء 
في البلدية يتعرضون الى مثل 
هذا االسلوب من قبل مدير االدارة 
القانونية مبباركة ودعم وزير 

الدولة لشؤون البلدية.
وخـــالل اعتصام عشـــرات 
القانونيني ممن يعملون بالبلدية 
االمـــة للمطالبة  امس مبجلس 
بتسوية اوضاعهم واالستجابة 
الـــى مطالبهم بحضـــور )14( 
نائبا قال البراك ان مدير االدارة 
القانونية يهدد االخوات باالدارة 
بحرمانهن مـــن الترقيات اذا لم 
يسحنب توقيعهن قائال لهن »خلوا 
مجلس االمـــة يفيدكم« ما ميثل 

استهانة بأعضاء االمة.
البراك محاوالت  واســـتنكر 
التي ميارســـها مدير  الترهيب 

مما سيؤدي الى خسارة البلدية 
ملئات اآلالف من الدنانير بسبب 
القضايا املقدمة ضدها، مشيرا الى 
استقدام العمالة اخلارجية لهذه 
االدارة للعمل فيما يتم »تطفيش« 

املوظفني الكويتيني.
وأكد ابورمية: اذا وجدت أخطاء 
من العاملني يجب إحالة املخطئ 
للتحقيق ومتكينه من الدفاع عن 

نفسه، ال ان يتم اقصاؤه.
ودعا ابورمية الى إقالة مدير 
االدارة القانونية فورا، واال فسيتم 
حتميل وزير البلدية املسؤولية 
عـــن انهيـــار االدارة، بينما أكد 
النائب ناجي العبدالهادي أهمية 
إلغاء املادة 76 من قانون البلدية، 
كمـــا أيد جلنة حتقيـــق في هذا 

املوضوع.
النائب محمد  بدوره وصف 
هايف مـــا يحصل فـــي االدارة 
القانونية بقمة الفساد والفوضى 
واالســـتهتار، داعيا النواب الى 
مطالبة رئيس احلكومة بإقالة 
الوزير صفر، فيما وجه النائب 
الى  فـــالح الصـــواغ خطابـــه 
الوزير صفـــر قائال: كفاك ظلما 
يا صفر، وسنعيد حملامي االدارة 

حقوقهم.
النائـــب الصيفي مبارك  أما 
الصيفي فتعهد برفع الظلم عن 
محامي االدارة، كما طالب بإقالة 
كل الـــوزراء غير القادرين على 
ادارة وزاراتهم، بينما قال النائب 
شعيب املويزري: وينك يا رئيس 
احلكومـــة عن وقف الظلم الذي 
يتعـــرض له موظفون أكفاء في 

االدارة القانونية؟

صفر، ألن الضرب في امليت حرام، 
فرسالتنا الى سمو رئيس مجلس 
الوزراء بإقالة هذا الوزير الذي 
ال يستحق أن يجلس ويتشبث 
بالكرسي أكثر من الالزم وحتقيق 
الفشل تلو الفشل وخسر الدولة 
الكثير من االموال في مخالفات 
الدائـــري الســـابع وغيـــره من 

املشروعات.
ولفـــت الى قضيـــة اللحوم 
الفاسدة قائال: اآلن صحت البلدية 
فنقول لها صح النوم يا بلدية.

وختم قائال: آن االوان ليرحل 
الوزيـــر صفر كما آن االوان ألن 

يكون هناك تغيير وزاري.
من جانبه، قال النائب ضيف 
اهلل ابورميـــة ان هناك أناســـا 
متنفذة ال تريد لالدارة القانونية 
أن تعمل بالصورة الصحيحة، 

تضييق اخلناق عليهم.
واعلن الدقباسي دعمه جلميع 
االجراءات التي من شأنها ان تكفل 
حقوق وكرامة االخوات واالخوة 

في االدارة القانونية.
بدوره، أشـــار النائب مبارك 
الوعالن الى ان اعتراض 131 موظفا 
مـــن االدارة القانونية بالبلدية 
على إجراءات تلك االدارة لدليل 
واضـــح على انهـــم على احلق، 
ما يؤكـــد دعمنا كنواب ملوقفهم 
وحقوقهم املشروعة وفق القانون 

والدستور.
وأضاف: الوزير صفر أحتفنا 
من فشل الى فشل، فهناك خلل 
في البلدية، ولالســـف يتم على 
حساب املال العام ومصلحة أهل 

الكويت.
وقال: رسالتنا ليست للوزير 

االدارة القانونية وبالتالي وزير 
البلدية لذلك سنقوم بإعداد طلب 
إللغـــاء املـــادة )76( من قانون 
اخلدمة املدنية اضافة الى طلب 
جلنة حتقيق في هذا االمر خالل 
فترة ال تتجاوز الشهر وسنتقدم 
بالطلبني غدا ملجلس االمة بصفة 

االستعجال.
امـــا النائب علي الدقباســـي 
فقال: هـــل ما يجري هو ترتيب 
حكومي للتعتيـــم على قضية 
الفاســـدة ام للتضييق  اللحوم 
على نتائج التحقيق في قضية 
محطة مشرف، الفتا الى ان املثير 
هو ان هؤالء االساتذة احلاصلني 
على تقديـــر امتياز مـــن واقع 
كشوف خدمتهم مت تغييبهم من 
قبـــل االدارة القانونية ما يؤكد 
اننا امام قضية عادلة بعدما مت 

نواب يطالبون بوقفة جادة تجاه تعامل صفر
مع مستشاري اإلدارة القانونية في البلدية

د.يوسف الزلزلة

د. وليد الطبطبائي
نواب مشاركون في ندوة فالح الصواغ دفاعا عن الدستور

نواب مشاركون في لقاء مستشاري البلدية في مجلس األمة أمس

في تقرير لـ »اتجاهات« عن أنواع الحصانة البرلمانية:

دستوريًا والئحيًا ال يحق للمجلس رفع الحصانة عن المسلم

ندوة الصواغ: جلسة اليوم معركة مبكرة لتنقيح الدستور

أصدر مركز اجتاهات للدراسات والبحوث تقريرا عن 
احلصانة البرملانية وقدم إحصائيات جديدة لطلبات رفعها 
مع نظر مجلس األمة اليوم طلب رفع احلصانة عن النائب 
د.فيصل املسلم في قضية الشيكات املرفوعة من قبل أحد 
البنوك بتهمة اإلضرار باملصالح املالية واالقتصادية للغير، 
واملتعلقة بقضية الشيك الذي أظهره د.املسلم خالل إحدى 
جلســـات مجلس األمة لذلك ســـتكون الكويت أمام حدث 
سياســـي تاريخي ليس لكون طلب رفع احلصانة يحمل 
رقم 161 في تاريخ مجلس األمة أو كون املسلم هو النائب 
رقم 66 منذ بدء احلياة النيابية الذي يطلب رفع احلصانة 
عنه، إمنا لكون طلب رفع احلصانة مبني على قضية تتعلق 
بكسر النائب قانون سرية احلسابات املصرفية وكان األمر 
سيبدو عاديا إذا كان النائب املسلم خرق سرية احلسابات 
املصرفية أثناء متتعه باحلصانة اإلجرائية التي ال حتول 
دون مالحقة النائب قضائيا، غير أنها ترهن املالحقة على 
اذن مجلس األمة، إمنا النائب كسر قانون سرية احلسابات 
املصرفية أثناء متتعه باحلصانة املوضوعية التي متنع 
أي من ســـلطات الدولة مالحقتـــه حاليا أو تاليا حتى إذا 

فقد احلصانة مســـتقبال، وتعطي تصويت املجلس على 
هذا الطلب إذا وافق على رفع احلصانة ســـابقة برملانية 
تاريخيـــة كونها تعني أن املجلس وافق على التنازل عن 
احلصانة املوضوعية للعضـــو وهو ما ال ميلكه املجلس 
دستوريا والئحيا، وســـيضع هذا أول خطوة في أحقية 
مالحقة النواب على أقوالهم داخل قاعة عبداهلل الســـالم 
أو في اجتماعات اللجان البرملانية أو بســـبب ممارستهم 

عملهم النيابي.
وللحصانة البرملانية وجهان، احدهما موضوعي واآلخر 
شكلي أو إجرائي، واحلصانة املوضوعية تعني عدم مسؤولية 
أعضاء البرملان عن األقوال أو األفكار أو اآلراء التي تصدر 
منهم أثناء ممارســــتهم لوظائفهم النيابية ولهذا يقال لها 
الالمسؤولية البرملانية أو احلصانة ضد املسؤولية البرملانية، 
حيث يتمتع عضو البرملان باإلعفاء من أية مسؤولية جنائية 
أو مدنية، وقد نصت على ذلك املادتني 108 و110 من الدستور 

واملادة 19 من الالئحة الداخلية ملجلس األمة.
أما احلصانة اإلجرائية )أو الشكلية(، فتعني عدم جواز 
اتخاذ أي إجراءات جنائية ضد أي من أعضاء البرملان ـ في 

غير حالة التلبس باجلرميةـ  إال بعد اخذ االذن من املجلس 
التابع له العضو، وهي حصانة ال ترقى إلى حد إعفاء العضو 
من املســــؤولية أو من العقاب عما يقترفه من جرائم إمنا 
فقط تأجيل إجراءات هذه املســــؤولية أو ذلك العقاب ـ في 
غير حالة التلبس ـ حتى يأذن املجلس بذلك، مع مالحظة 
أن مسألة احلصانة هنا تثار دائما بسبب جرمية ال عالقة 
لها إطالقا بعمل العضو البرملاني، لهذا ال مينح الدســــتور 
العضو في هــــذه احلالة أي حق من اإلعفاء من العقاب أو 
من املسؤولية إذا ما ثبت االتهام. ووفقا إلحصائية جديدة 
أعدها »اجتاهات« استنادا إلى ســــجالت إدارة اللجان في 
مجلس األمة، فمنذ بدء احلياة النيابية قدم 161 طلبا لرفع 
احلصانة بحق 66 نائبا آخرها الطلب املقدم بحق النائب 
د.فيصل املسلم املقرر نظره اليوم وتظهر اإلحصائيات وقراءة 
طلبات رفع احلصانة منذ تأســــيس مجلس األمة مفارقات 
صارخة، حيث تفاقمــــت ظاهرة طلبات رفع احلصانة مع 
بداية الفصل التشريعي احلادي عشر في 12 يوليو 2006 
فقبــــل هذا التاريخ وخالل 43 عامــــا من عمر املجلس كان 

هناك 41 طلبا برفع احلصانة بحق 19 نائبا.

الزلزلة إلنشاء بنك االستثمار والتنمية 
لمعالجة تمويل خطة التنمية

5 نواب لتجريم مرتادات الشواطئ
والجزر وأماكن السباحة بلباس البحر

الطبطبائي: أي نائب يرفع الحصانة متنازاًل
عن صالحياته »خلي يستحي على وجهه«

قدم النواب د.جمعان احلربش وفالح الصواغ 
ود.فيصل املســــلم ود.وليد الطبطبائي وخالد 
السلطان اقتراحا بقانون في شأن إنشاء إضافة 
مادة جديدة برقم 198 مكرر »أ« الى مواد القانون 
رقم 16 لســــنة 1960 بإصدار قانون اجلزاء مع 

إعطائه صفة االستعجال، وجاء في االقتراح:
مادة أولى: تضاف مادة جديدة برقم 198 مكرر 
»أ« الى القانون رقم 16 لسنة 1960 املشار اليها 
ونصها التالي: »يحظر على مرتادي الشواطئ 
واجلزر وأماكن السباحة من النساء ارتداء مالبس 
السباحة غير الالئقة. كما يحظر التعري وكشف 
الصدر والتصرفات اخلادشة للحياء، ويعاقب 
باحلبس مدة ال جتاوز سنة وبغرامة ال جتاوز 

ألف دينار أو بإحدى هاتني العقوبتني«.
مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء 

ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.
وقالت املذكرة اإليضاحية لالقتراح بشـــأن 
انتشار املناظر املخلة باآلداب في سواحل الكويت 
وجزرها وفي املياه اإلقليمية للدولة، نظرا ألن 

رجال الســـواحل ليس لديهم قانون واضح أو 
ضبطية تخولهم باتخاذ الـــالزم والعمل على 
حفظ النظام العام واحترام اآلداب العامة فنالحظ 
ارتداء النساء للمالبس الفاضحة وارتكاب أفعال 
مخلة باآلداب والقيام بالســـلوكيات العاطفية 
بني اجلنسني والرقص والغناء أمام الناس وفي 
األماكن العامة واصطحاب الكالب للشواطئ ورفع 

صوت املوسيقى وإيذاء اآلخرين.
من أجل ذلـــك أعد هذا القانـــون الذي نص 
فـــي مادته األولى على ان »يحظر على مرتادي 
الشواطئ واجلزر وأماكن السباحة من النساء 
ارتداء مالبس السباحة غير الالئقة، كما يحظر 
التعري وكشـــف الصدر والتصرفات اخلادشة 
للحياء، ويعاقب باحلبس مدة ال جتاوز ســـنة 
وبغرامـــة ال جتاوز ألف دينار أو بإحدى هاتني 

العقوبتني«.
أما املادة الثانية، فهي مادة تنفيذية على رئيس 
مجلس الوزراء والوزراءـ  كل فيما يخصهـ  تنفيذ 

هذا القانون.

اغراضه مبا فــــي ذلك االقتراض 
واالقراض، واملساهمة في اصدار 
خطابات الضمان وسائر عمليات 
الوساطة املالية الالزمة في عمليات 
التمويل املتوسط وطويل االجل 

وخدمة قروض التمويل.
مــــادة )4(: تتكــــون موارده 

اخلاصة من:
أ - ما يخصص له من اعتمادات 

في املوازنة العامة للدولة.
ب - االيــــرادات الناجتة عن 

مباشرة البنك لنشاطه.
ج - حصيلة بيع االسهم التي 
ميلكها البنك في املشروعات التي 

شارك فيها.
د - القــــروض التي يعقدها 

البنك.
هـ - حصيلة السندات التي 
يطرحهــــا البنك بالعملة احمللية 

واالجنبية.
مــــادة )5(: يجب ان تودع او 
البنك املوارد  تضمن حســــابات 

االستثمارية التالية:
أ - القروض املتاحة ملشروعات 
شــــاملة ما يتقــــرر تخصيصه 
باملوازنــــة العامــــة للدولــــة من 
االوعية االدخارية ومن املؤسسات 
التمويليــــة املختلفة  والهيئات 

وسندات التنمية.
ب - املبالغ املتاحة باملوازنة 
العامة للدولة وموازنات املؤسسات 
والهيئات املستقلة لالستثمارات 
العامة واملشــــتركة مــــع القطاع 

اخلاص.
ج - فائــــض التمويل الذاتي 
باملؤسسات والهيئات العامة بعد 
املتعلقة بتمويل  اعبائها  مراعاة 
مشروعاتها االستثمارية املدرجة 
في اخلطة واحلد الالزم من املال 

العام.

أعضاء البرملان من تســــلط امللك 
واســــتمر هذا النظام في دساتير 
العالم وهو استثناء من القانون 
العام ليمكن النائب من قول وفعل 
ما شاء في إطار العمل البرملاني 
دون ان تالحقه السلطة وحلمايته 

من تعسف اإلجراءات.
وتابع الديني ان القانون اخلاص 
باحلصانة البرملانية يحتاج إلى 
تعديل أو إضافة على أحكام الالئحة 
الداخلية للمجلس، مضيفا ان املادة 
112 تنص على اال يجوز استدعاء 
النائب من قبل اجلهات املختلفة 
أثناء االنعقاد للجلسات أو اتخاذ 
أي إجراء ضده فــــي غير اجلرم 
املشــــهود وقد استهدفت السلطة 
احلصانــــة البرملانيــــة منذ وقت 
طويل حتى أن في فترة االنقالب 
على الدستور عمدت احلكومة الى 
تعيني جلنة لتنقيح الدستور وفق 
اقتراحات تقدمت بها بهدف تقليص 
صالحيات عضــــو مجلس األمة 
والتشريعية والرقابية واالتساع 

في صالحيات احلكومة.
أكد رئيـــس اجلمعية  بدوره 
الدميوقراطية  الكويتية للتنمية 
ناصر العبدلي على ضرورة االنتباه 
إلى قضية الكيدية في رفع احلصانة 
واللجنة التشريعية عملت ضمن 
الدستور وســـجلت موقفا  روح 
تاريخيا في موقفها بشـــأن رفع 
احلصانة عن فيصل املسلم، مبينا 
ان املؤشر األول للكيدية يتضح 
الهجوم اإلعالمي الكاسح واملستمر 
ضد النائب فيصل املسلم باإلضافة 
الى التحـــرك الدائم للحكومة من 
قبل بعض الوزراء الذين اتصلوا 
على بعـــض النواب ليتأكدوا من 
تواجدهم في يوم الثالثاء لضمان 

سقوط احلصانة عن املسلم.

على مستوى كل مشروع لكفالة 
الصــــرف علــــى بنــــود االنفاق 
االســــتثماري املخصص له وفق 
الدراسات املعتمدة وعلى االغراض 
احملددة، وله في ســــبيل ذلك ان 

يستعني بأجهزة التنفيذ.
و - املشاركة في تعبئة املزيد 
من املدخــــرات احمللية ورؤوس 
االموال االجنبية الالزمة لتمويل 

املشروعات املدرجة باخلطة.
ز - تقدمي اخلدمات واملشاركة 
فــــي اعــــداد دراســــات اجلدوى 
للمشروعات وله في سبيل ذلك 
االستعانة باخلبراء وبيوت اخلبرة 

املتخصصة.
ح - دراسة ومتويل ومتابعة 

مشروعات التنمية.
ط - ادارة اموالــــه ومحفظة 
املالية، وتنظيم عمليات  اوراقه 
اصدار االسهم في املشروعات التي 
يشارك فيها البنك وكذلك السندات 

وتسويتها.
مادة )3(: للبنك ان يعهد الى 
اجلهاز املصرفي حتت اشــــراف 
القيام باالعمال  البنك املركــــزي 
املصرفيــــة املتعلقــــة بتحقيق 

بحت داخل قاعة عبداهلل السالم، 
متمنيا ان يجمع املجلس على رفض 
احلصانة عن النائب فيصل املسلم 
صباح اليوم »الثالثاء« وأكد قائال: 
أي نائب يقوم بالتصويت مع رفع 
احلصانة متنازال عن صالحياته 

»خلي يستحي على وجهه«.
الناشــــط  قــــال  مــــن جانبه 
السياسي الكاتب احمد الديني ان 
ما تشهده الكويت من عبث مقصود 
ومؤســــف وخطر في بث الفرقة 
وطعن النسيج االجتماعي الوطني 
وتفتيت أهل البلد الواحد الى فئات 
ومناطق وطوائف أمر خطير جدا 
وان نهج املالحقة السياسية حتت 
الغطاء القانوني الذي ابتدعه سمو 
رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 
الذي لم يسبقه أي من أسالفه إلى 
ذلك كانت نتيجته ان يكون الكاتب 
محمد عبدالقادر اجلاسم قابعا في 
الفضالة،  السجن وسيليه خالد 
مشيرا الى النظم البرملانية تأسست 
في إطار الدميوقراطية التمثيلية 
واتخذت صــــورا مختلفة وكان 
البرملانية  أول تثبيت للحصانة 
عام 1688 فــــي بريطانيا حلماية 

تقدم النائب د.يوسف الزلزلة 
باقتراح بقانون حول انشاء بنك 
االستثمار والتنمية ملعاجلة متويل 
خطة التنمية وجاء في االقتراح 

بالقانون:
مادة )1(: ينشــــأ بنك يسمى 
بنك االســــتثمار والتنمية تكون 
له الشخصية االعتبارية ويتبع 
وزيــــر الدولة لشــــؤون التنمية 
ويكون مركزه الرئيســــي مدينة 

الكويت.
مادة )2(: غرض البنك متويل 
جميع املشروعات املدرجة باخلطة 
االمنائية للدولة وذلك عن طريق 
االســــهام في رؤوس اموال تلك 
املشــــروعات او عن طريق مدها 
بالقروض او غير ذلك من الوسائل 
ومتابعة تنفيذ تلك املشروعات 

وله في سبيل ذلك:
التمويل  أ - حتديد قواعــــد 
وشروطه وفق نوعية املشروع 
وطبيعتــــه وفي ضــــوء عائده 

االقتصادي واالجتماعي.
التمويل  ب - وضع برنامج 
لتنفيذ املشــــروعات املدرجة في 
اخلطة والتي يسمح باالنفاق عليها 
دون غيرها وفي حدود االعتماد 

املخصص لها طبقا للخطة.
الالزم  التمويل  ج - كفالــــة 
لتنفيذ كل مشروع خالل سنوات 

التنفيذ طبقا للخطة.
د - االذن بالصرف من االموال 
املودعة لديه او في حساباته وفقا 
الحــــكام هذا القانــــون مبا يكفل 
تنظيم تدفق االنفاق االستثماري 
حســــبما يتحقق مــــن تقدم في 
تنفيذ املشروعات خالل سنوات 

تنفيذها.
الفعالــــة  املتابعــــة   - هـــــ 
لالستثمارات ـ ميدانيا ومكتبيا ـ 

عادل الشنان 
اتفــــق املتحدثون خالل ندوة 
»حريــــة النائــــب بــــني اإلطالق 
الدستوري والتقييد« التي أقيمت 
في ديوان العتيبي مســــاء أمس 
األول بحضــــور النائــــب د.وليد 
الطبطبائي والناشــــط السياسي 
الديــــني ورئيس  الكاتــــب أحمد 
اجلمعيــــة الكويتيــــة للتنميــــة 
الدميوقراطية ناصر العبدلي على 
التصدي حملاوالت تفريغ  أهمية 
مادتي الدستور رقم 108و110 من 
محتواهما والتصدي للغط املتناول 
في الفتــــرة األخيرة حول حرية 

نواب مجلس األمة.
وعبر النائب وليد الطبطبائي 
عن أسفه الشديد لقلة حيلة املجلس 
احلالي املسير من قبل احلكومة 
والذي لم يتبق له سوى »اللسان« 
وجتري احملـــاوالت اآلن لقطعه 
من خالل النيل من مواد الدستور 
وتفريغهـــا من محتواها وجعلها 
بال روح وعدمية التصنيف للنيل 
من صالحيات النائب في احلديث، 
مشيرا الى ان النائب فيصل املسلم 
قد وصلتـــه معلومات عن وجود 
مال سياســـي متهم فيها رئيس 
الوزراء وأحد نـــواب األمة فأثار 
القضية وتساءل عن سبب وجود 
الشيك وهذه قضية لو حدثت في 
برملانات أخرى ممكن أن تستقيل 
بها احلكومات كما ان موظف البنك 
الذي اتهم، مت اتهامه على أساس 
ضعيف جدا وأنه يسكن في الدائرة 

الثالثة فقط ال غير.
إلــــى  وأشــــار الطبطبائــــي 
أهميــــة احملافظة على النصوص 
الدستورية لتقوية املجلس حتى ال 
يصبح ضعيفا وخصوصا في مثل 
هذه القضايا التي تعتبر مبدأ عمل 

في ثالثة أشـــياء وباملختصـــر املفيد مع 
تاجر جشـــع وشـــيخ يبحث عن سلطة 
ومسؤول فاســـد وهذا باختصار الوضع 
السياســـي واالقتصادي واالجتماعي مع 
األسف، والشعب مغلوب على أمره. وختم 
النمالن موجها رسالته إلى جميع النواب 
وأن يطبقـــوا املثل »أكلت يوم أكل الثور 
األبيض« في جلسة الثالثاء )اليوم( ألنه 
اليوم فيصل املســـلم وغدا فالح الصواغ 
وبعدهما سالم النمالن وبعدهم أي نائب 

ميارس حقه الدستوري.
وبدوره حتدث النائب مبارك الوعالن 
قائال: استكثروا عندما قام النائب فيصل 
املسلم مبمارسة حقه الدستوري والذي 
كفله له الدســـتور. »تدرون ليش« ألننا 
توسعنا في احلرية ومارسنا الدميوقراطية 
وفعلنا أدواتنا الدستورية وضربنا اللحم 
احلار وضربنا الفساد وهذا ماال يريدونه، 
ووجه الوعالن رسالة الى اسرة احلكم وقال 
استقرار البلد هو باحترام هذا العقد اللي 

بني الشعب الكويتي وبني أسرة اخلير.
وأضاف الوعالن: عيب يا حكومة عندما 
يطلع سفيه يضرب بأهل الكويت وحتت 
رعايتكم وأنتم تـــدرون ولكن لن يحرك 

فينا شعرة ال هو وال غيره.
من جانبه قال النائب خالد الطاحوس: 
نحن أمـــام أمرين خطيرين األول تعديل 
الدستور والذي تسعى إليه بعض االطراف 
والثاني محاولة تفريغ الدستور وكالهما 
خطيران علـــى هذه الوثيقـــة. واضاف 
الطاحوس: محاولة تعديل الدستور هدف 

تسعى له بعض األطراف.
وبدوره اكد النائب مسلم البراك ان ما 
يحصل اآلن معركة مبكرة لتنقيح الدستور 
وقـــال البراك: ثقوا متاما بأن األمر ما هو 
عبث، فاألمور لها ترتيباتها ولها حساباتها 
للتجربة العملية ملـــا هو قادم من األيام 
وقد حذرنا من ان هذا املجلس اذا استمر 
»ال سمح اهلل« في آخر ستة اشهر ستأتي 
الثالثاء  الدســـتور ويوم  معركة تنقيح 
سنعيش معركة مبكرة لها من خالل رفع 

احلصانة عن النائب فيصل املسلم.

رفـــع احلصانة عن فيصل املســـلم لديه 
االستعداد لتنقيح الدستور وعلى الشعب 
الكويتي محاســـبة هؤالء النواب الذين 

يحاولون ضرب الدستور.
من جانبه قال النائب ســـالم النمالن: 
من املعروف أن الدستور عقد بني احلاكم 
واحملكوم ارتضاه الشعب واالسرة احلاكمة 
وحددوا فيه السلطات الثالث التشريعية 
والتنفيذية والقضائية ولكل سلطة من 
هذه السلطات الثالث اختصاصات بحيث 
ال تطغى على السلطة األخرى ويتم الفصل 
بني هذه السلطات وأعطيت كل منها حقوقا 
وواجبـــات يجب التمســـك بها ومن هذه 
السلطات واحلقوق الواجبة لعضو مجلس 
األمة احلصانـــة البرملانية وتصنف إلى 
حصانتني وهما احلصانة املوضوعية كما 
ورد في املادتني 108 واملـــادة 110 وكذلك 
احلصانة اإلجراءية كما ورد في املادة 111 
واضاف النمـــالن: أنا ال أدافع عن فيصل 
املسلم وهو يستاهل من يدافع عنه ملوافقة 
ولكنني أدافع عن الدســـتور ولقد مارس 
فيصل املسلم حقه في جميع النصوص 
التي كفلها له الدســـتور ويجب أال ترفع 

احلصانة عنه.
وتابع النمالن: مشكلتنا في هذا البلد 

دستوري حسب املادتني 108 و110.
وبدوره أكد النائـــب الصيفي مبارك 
الصيفي ان دفاعنا اليوم عن األخ النائب 
فيصل املسلم ليس لشخصه بل هو دفاع عن 
الدستور ومحاولة البعض لتفريغ الدستور 
من مواده وضرب بعض املواد التي تكفل 
احلرية للنائب داخل قبة عبداهلل السالم 
وجلان املجلس وممارسة دوره بالشكل 
الصحيح دون أي إرهاب، وقال الصيفي: 
محاولة تفريغ او االنقالب على الدستور 
محاولة قدمية وهناك أطراف كثيرون في 
السلطة وبعض أطراف املجتمع يحاولون 
تفريغ هذا الدستور من محتواه ابتداء من 
تزويـــر انتخابات مجلس 1967 ورجوعا 
الى احلل غير الدستوري مرتني متتاليتني 
وآخرها والدة املجلس غير الشرعي املجلس 
الوطني. وأضاف الصيفي اليوم يحاولون 
ايضا االلتفاف على الدســـتور ومحاولة 
ضرب أهم مواده وذلـــك لتكبيل النائب 
داخل قبة عبداهلل الســـالم. وزاد: سلوك 
احلكومة الذي نره مؤخرا من رفع القضايا 
على النواب والذي أصبح كل يوم وضرب 
كل من لديه رأي ووجهة نظر مخالفة لها 
وهذا سلوك خاطئ وغير مقبول نهائيا، 
وأكد الصيفي ان أي نائب سيصوت على 

عبدالهادي العجمي
أكد عدد من النواب ان جلسة مجلس 
األمة اليوم الثالثاء والتي سيتم التصويت 
فيهـــا على رفـــع احلصانة عـــن النائب 
د.فيصل املسلم ســـتكون معركة مبكرة 
لتنقيح الدستور، معتبرين ان ذلك مخالفة 
دستورية وفقا للمادتني 108 و110 اللتني 
كفلتا للنائب ان يقول ويفصح عما يشاء 
داخل قبة عبداهلل السالم. جاء ذلك خالل 
الندوة التي أقيمت امس األول في ديوان 
النائب فـــالح الصواغ مبنطقة الفنطاس 
بحضور النواب: مسلم البراك والصيفي 
مبارك الصيفي وسالم النمالن ود.فيصل 
املسلم ومبارك الوعالن وحشد كبير من 
اجلمهور بينهم ناشطون سياسيون وكتاب 

وإعالميون.
البداية كانت مع صاحب الدعوة النائب 
فـــالح الصواغ الذي حتدث قائال: لم نأت 
الليلة للدفاع عن فيصل املسلم الذي حترك 
في مجلس األمة كنائب دفاعا عن قضية 
يرى انها حق وأمانة وصلت إليه واتخذ 
بشأنها قرار صحيح ال يخالف الدستور، 
فبالتالي دفاعنا الليلة هو دفاع عن الدستور 
الذي كفل له حرية هذا األمر. وأضاف: رفع 
احلصانة عن فيصل املسلم سيؤدي الى 
تراجع مستوى الكويت دوليا والتأخر في 
مستوى احلريات. وزاد: جميع النواب أثنوا 
على فيصل املسلم عند مناقشة االستجواب 
وعدم جتريحه لسمو رئيس الوزراء وعدم 
املساس بشخصه، وقد أثنى عليه أيضا 

سمو الرئيس بنفسه.
وقال الصواغ: النتيجة بعد االستجواب 
قضايا بال حدود )حدث وال حرج( مت رفعها 
على النائب فيصل املســـلم ومنها قضية 
بنك برقان وأصبح هم احلكومة الناطور 
وليس العنب، وهو من أين حصل فيصل 
املسلم على هذا الشيك الذي لم يظهره إال 
في اجللسة السرية لالستجواب، وتابع 
الصواغ: فيصل املسلم قال حينها: ان لم 
يكن هذا الشيك صحيحا فسأقدم استقالتي، 
واذا كان صحيحا فليقم رئيس احلكومة 
ويبني أسباب إعطاء هذا الشيك وهذا حق 


