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 يغادر البالد ظهر الي���وم عضو مجلس األمة مخلد العازمي  6 
متوجها الى عاصم���ة جمهورية مصر العربية »القاهرة« وذلك 
للمشاركة في اجتماع جلنة التنسيق للندوة التي ينظمها البرملان 
العرب���ي االنتقالي حتت عنوان »االيدز وضرورة حماية الوطن 
العربي« التي س���تنعقد اعمالها خالل يومي 16 و17 من الش���هر 
اجلاري في حني يعقد اجتماع جلنة التنس���يق خالل يومي 14 

و15 اجلاري. 

 مخلد يغادر إلى القاهرÉ لحضور اجتماعات في البرلماä العربي

 قدمه البراك والحربش والمال من محور واحد ويقع في ١٣ صفحة 

 استجواب رئيس الوزراء يتمحور حول » انتهاß أحكاã الدستور 
والتعدí  على الحريات العامة ومبادÆ النظاã الديموقراطي« 

 ìفراد ÍرواÜي الغدو والÜم وهم أحرار فÜهم وأفكارهÄراÂ مÜوله ÉرÜاس أحرار بالفطÜالن 
ومجتمعيÜن وفÜي التفÜرÞ والتجمÜع مهمÜا كاä عددهÜم مÜا داã عملهÜم ال يضÜر باآلخريÜن

 ق���دم النواب مس���لم البراك 
ود.جمعان احلرب���ش وصالح 
املال أمس استجوابا لسمو رئيس 
مجلس الوزراء الش���يخ ناصر 
احملمد يتك���ون من محور واحد 
يتعلق بانتهاك أحكام الدستور 
والتعدي على احلريات العامة.

  وج���اء ن���ص االس���تجواب 
كالتالي:

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  استجواب موجه إلى

  سمو رئيس مجلس الوزراء/ 
بصفته

   بعد أن أوالنا الشعب الكويتي 
ثقت����ه الغالية بتوفي����ق من اهللا 
وعونه، فقد أدينا جميعا بصفتنا 
نوابا منتخبني ممثلني لألمة ميني 
القسم الدستوري املنصوص عليه 
في املادة احلادية والتس����عني من 
الدس����تور، وذلك قب����ل أن نتولى 
أعمالنا في املجلس أو جلانه، حيث 
أقس����م كل واحد منا باهللا العظيم 
أن يكون مخلصا للوطن ولألمير، 
وأن يحت����رم الدس����تور وقوانني 
الدولة ويذود عن حريات الشعب 
ومصاحله وأموال����ه، وأن يؤدى 

أعماله باألمانة والصدق.
   وعندما أدينا هذا القسم العظيم، 
كنا ندرك معه عظم املس����ؤولية، 
وثقل األمان����ة، وضرورة االلتزام 
مبا أقسمنا عليه والوفاء به، وآلينا 
على أنفس����نا أن نقوم بواجباتنا 
الدستورية في التشريع والرقابة 
من دون خور أو تردد، ومن دون 

جتن أو تقصد.
   ومن بني أه����م أدوات الرقابة، 
أداة  إياها الدس����تور:  التي أوالنا 
االس����تجواب، حيث نصت املادة 
100 من الدستور من بني ما نصت 
عليه أن����ه »لكل عضو من أعضاء 
مجلس األمة أن يوجه إلى رئيس 
ال����وزراء وإل����ى الوزراء  مجلس 
استجوابات عن األمور الداخلة في 
اختصاصاتهم وال جتري املناقشة 
في االستجواب إال بعد ثمانية أيام 
على األقل من يوم تقدميه، وذلك 
في غير حالة االستعجال وموافقة 
الوزير ومبراعاة حكم املادتني 101 
و102 من الدستور يجوز أن يؤدي 
االس����تجواب إلى طرح الثقة على 

املجلس«. 
   وإذا كان الدستور قد رسم في 
املادة 101 كيفية التعامل مع طرح 
الثقة في الوزير املستجوب، فإنه 
في املادة 102 منه قد حدد مس����ارا 
خاص����ا للتعامل م����ع طلب إعالن 
عدم التع����اون مع رئيس مجلس 
الوزراء في أعقاب استجوابه، إال 
أن الدستور لم يفرق بني استجواب 
رئيس مجلس الوزراء واستجواب 
الوزراء ما دام االستجواب يتم عن 
األمور الداخلة في اختصاصاتهم. 
   ووفقا ألح����كام املادة 127 من 

2010 واألربعاء 1 ديسمبر 2010، مع 
محاولة تغطية التعطيل املتعمد 
بحضور رمزي ألحد الوزراء. وهنا 
لم يجد نواب األمة احلريصون على 
تطبيق الدستور بدا من تقدمي طلب 
لعقد جلسة خاصة يوم االثنني 6 
ديسمبر 2010 لوضع حد حملاولة 
احلكوم����ة إهدار مب����دأ احلصانة 
املوضوعية لعضو مجلس األمة، 
فكررت احلكومة فعلتها في محاولة 
مقصودة متعمدة مكشوفة ثالثة 
للتحايل عل����ى اإلجراءات الواردة 
في املادة 111 من الدستور، وفرض 
رفع احلصانة كأم����ر واقع وذلك 
عن طري����ق احليلولة دون متكني 
مجلس األمة من إصدار قراره في 
طل����ب اإلذن برفع احلصانة خالل 
ش����هر من تاريخ وصوله، ليكون 

ذلك مبثابة إذن. 
  وملا كان هذا السلوك احلكومي 
العابث بالضمانات الدس����تورية 
والالئحي����ة، يتج����اوز في نطاق 
مسؤوليته وزيرا بعينة من أعضاء 
مجلس الوزراء، بل انه ميثل جزءا 
من سياسة حكومية تهدف إلى إهدار 
مبدأ احلصانة املوضوعية لنواب 
األمة، املقررة في املادتني 108 و110 من 
الدستور، فعليه يصبح سمو رئيس 
مجلس الوزراء/ بصفته هو الطرف، 
الذي يجب أن يتحمل املسؤولية 
السياسية عن هذا السلوك احلكومي 

املرفوض. 
   وإزاء هذه التصرفات احلكومية 
لم يكن هناك بد من االلتزام بأحكام 
املادة 6 من الدس����تور للعودة إلى 
األم����ة الطالعها على كل ما جرى، 
اال ان احلكوم����ة قام����ت بتصرف 
ميثل جتاوزا خطيرا غير مسبوق 
مبثل جرأته على انتهاك نصوص 
الدستور وجتاهله إلى ما قضت به 
احملكمة الدستورية بعدم دستورية 
العديد من مواد املرسوم بقانون رقم 
65 لسنة 1979 في شأن االجتماعات 
العامة والتجمعات وذلك في احلكم 
الصادر بتاريخ 2006/5/1 والذي 
كان من ضمن ما جاء في حيثياته 

ما يلي:
   »وحيث انه متى كان ما تقدم 
جميعه وكان األص����ل أن حريات 
وحقوق اإلنس����ان ال يس����تقل أي 
مشرع بإنشائها، بل إنه فيما يضعه 
من قواعد في ش����أنها ال يعدو أن 
يكون كاشفا عن حقوق طبيعية 
أصيلة، وال ريب في أن الناس أحرار 
بالفطرة ولهم آراÄهم وأفكارهم وهم 
أحرار في الغدو والرواح، فرادى 
ومجتمعني، وفي التفرق والتجمع 
مهما كان عددهم مادام عملهم ال يضر 
باآلخرين، وقد غدت حريات وحقوق 
اإلنسان جزءا من الضمير العاملي 
واستقرت في الوجدان اإلنساني، 
وحرصت النظ����م الدميوقراطية 
على حمايتها وتوفير ضماناتها، 
كما درجت الدساتير على إيرادها 
ضمن نصوصها تبصيرا للناس 

الدستور فإن رئيس مجلس الوزراء 
هو الذي يتولى رئاس����ة جلسات 
املجلس ويش����رف على تنس����يق 
األعمال بني الوزارات املختلفة، أما 
مجلس الوزراء فإنه وفق املادة 123 
هو الذي يهيمن على مصالح الدولة، 
ويرسم السياسة العامة للحكومة، 
ويتابع تنفيذها، ويشرف على سير 
العمل في اإلدارات احلكومية، وال 
يتولى رئيس مجلس الوزراء أية 
حقيبة وزارية، وفقا حلكم املادة 102 
من الدستور، وقد أوضحت املذكرة 
التفسيرية للدستور أهمية ذلك بأنه 
يستهدف: »مراعاة ضخامة أعباء 
رئاسة الوزراء في التوجيه العام 
للحكم، والتنس����يق بني الوزارات 
واجتاهاتها، وحتقيق رقابة ذاتية 
ميارسها رئيس مجلس الوزراء على 
ال����وزارات املختلفة، مما يضاعف 
أسباب احلرص على الصالح العام 
والت����زام هذه ال����وزارات للحدود 
الدستورية والقانونية املقررة«. 

   كما أوضحت املذكرة التفسيرية 
للدس����تور في معرض تفسيرها 
للمادة 99 من الدستور أن األسئلة 
املنصوص عليها في هذه املادة، إمنا 
توجه إلى رئيس مجلس الوزراء 
عن السياسة العامة للحكومة، أما 
الهيئات التابعة لرئاس����ة مجلس 
ال����وزراء أو امللحقة بها فيس����أل 
عنها وزير دولة لشؤون مجلس 

الوزراء، 
   أما الوزراء فيس����أل كل منهم 
ع����ن أعمال وزارت����ه، ومعلوم أن 
السؤال ال يجاوز معني االستفهام 
إلى معن����ى التجريح أو النقد وإال 
أصبح استجوابا مما نصت عليه 
املادة 100 من الدستور، ومؤدى هذا 
فيما يخص رئيس مجلس الوزراء 
أنه هو املسؤول األول عن السياسة 
العامة للحكومة، وهو الذي يساءل 
عنها دستوريا سواء عبر األسئلة، 
وهذا ما أشارت إليه املادة، أو عبر 
االستجوابات عندما تتجاوز معنى 

االستفهام.
   وإزاء هذه األحكام الدستورية 
الصريح����ة، والتزام����ا بالقس����م 
الدس����توري، ال����ذي بدأن����ا ب����ه 
مسؤولياتنا الدستورية في الفصل 
التشريعي الثالث عشر، فإننا نتقدم 
باس����تجوابنا إلى س����مو/ رئيس 
مجلس الوزراء بصفته، مجملني 
فيم����ا يلي بصفة عام����ة وبإيجاز 
املوضوعات والوقائع التي يتناولها 
هذا االستجواب في محور وحيد:  
انتهاك أحكام الدستور والتعدي 

على احلريات العامة، 
   من بني أهم املبادئ الدستورية 
املعتم����دة ف����ي مختل����ف النظم 
الدميوقراطية، وبينها دستور دولة 
الكويت، مبدأ احلصانة البرملانية، 
التي هي استثناء من القانون العام 
يهدف إلى صيانة التمثيل النيابي 

بها، ويكون ذلك قيدا على املشرع 
ال يتعداه فيما يسنه من أحكام، وقد 
تطورت هذه احلريات فأضحت نظاما 
اجتماعي����ا وحقا لألفراد ضروريا 
للمجتمعات املدنية ال يجوز التفريط 
فيه أو التضحية به إال فيما متليه 
موجبات الض����رورة ومقتضيات 
الصال����ح املش����ترك للمجتم����ع، 
واحلاصل أن احلريات العامة إمنا 
ترتبط بعضها ببعض برباط وثيق 
بحيث إذا تعطلت إحداها تعطلت 
سائر احلريات األخرى، فهي تتساند 
جميعا وتتضافر وال يجوز جتزئتها 
أو فصلها أو عزلها عن بعضها، كما 
أن ضمانها في مجموع عناصرها أو 
مكوناتها الزم، وهي حياة األمم أداة 
الرتقائها وتقدمها، ومن الدعامات 
األساس����ية التي ال يقوم أي نظام 
دميوقراطي بدونها، كما تؤسس 
الدول على ضوئها مجتمعاتها، دعما 
لتفاعل مواطنيها معها، مبا يكفل 
توثيق روابطها، وتطوير بنيانها، 

وتعميق حرياتها. 
   وحيث ان الدستور فيما ينص 
عليه في امل����ادة )6( من أن نظام 
احلك����م في الكوي����ت دميوقراطي 
والس����يادة في����ه لألم����ة، ردد في 
نصوص مواده وفي أكثر من موضع 
األحكام واملبادئ التي حتدد مفهوم 
الدميوقراطية التي تلمس طريقها 
خيارا، وتش����كل معال����م املجتمع 
الذي ينشده سواء ما اتصل منها 
بتوكيد الس����يادة الشعبية وهي 
جوه����ر الدميوقراطية، أو بكفالة 
احلريات واحلق����وق العامة وهي 
هدفها، أو باملش����اركة في ممارسة 
السلطة وهي وسيلتها، كما ألقت 
املذكرة التفسيرية للدستور بظاللها 
عل����ى دور رقابة الرأي العام، وأن 
احلكم الدميوقراطي يأخذ بيدها، 
ويوفر مقوماتها وضماناتها، وأن 
هذه الرقابة متثل العمود الفقري 
في ش����عبية احلكم، حيث أوردت 
املذكرة التفس����يرية في هذا املقام 
أن ه����ذه املقومات والضمانات في 
مجموعه����ا هي الت����ي تفيء على 
املواطنني بحبوح����ة من احلرية 
السياسية، فتكفل لهم – إلى جانب 
حق االنتخاب السياسي – مختلف 
مقومات احلرية الش����خصية )في 
امل����واد 30 و31 و32 و33 و34 من 
الدستور( وحرية العقيدة )املادة 
35( وحرية الرأي )املادة 36( وحرية 
الصحافة والطباعة والنشر )املادة 
37( وحرية املراس����لة )املادة 39( 
وحرية تكوين اجلمعيات والنقابات 
)املادة 43( وحرية االجتماع اخلاص 
وعقد االجتماعات العامة واملواكب 
والتجمعات )املادة 44( وحق تقدمي 
العرائض إلى السلطات العامة )املادة 
45( وفي جو مليء بهذه احلريات 
ينمو حتما الوعي السياسي ويقوى 

الرأي العام...«
   وإذ كان األم����ر كذل����ك، وكان 

 البقيةص ٧ 

وضمان منع تعدي السلطات األخرى 
على أعضاء البرملان، ومن دون هذه 
احلصانة فإن النائب املمثل لألمة 
يصب����ح غير قادر على ممارس����ة 
دوره املفت����رض، ويكون عرضة 
للمسؤولية القانونية وهو يؤدي 
أعماله البرملانية، ما يحد من حريته 

ويقيد حركته ويعيق قدرته.
   إن احلصانة البرملانية نوعان: 
أولهما، حصانة موضوعية متنع 
مساءلة أعضاء البرملانات جنائيا أو 
مدنيا عن أفكارهم وآرائهم وأقوالهم 
الصادرة عنهم داخل اجللس����ات 
العامة للبرملان أو في جلانه أثناء 
ممارستهم مسؤولياتهم البرملانية، 
وهذه احلصانة ضد املس����ؤولية 
البرملانية حصانة مطلقة ودائمة 
تستمر إلى ما بعد انقضاء عضوية 
النائب، وقد أشارت إليها املادة 108 

من الدستور، التي قررت أن عضو 
مجلس األمة ميثل األمة بأسرها و»ال 
سلطان ألي هيئة عليه في عملة 
باملجلس أو جلانه«، وأكدتها املادة 
110 من الدستور التي تنص على 
أن »عض����و مجلس األمة حر فيما 
يبديه من اآلراء واألفكار باملجلس 
أو جلانه، وال جتوز مؤاخذته عن 
ذلك بحال من األحوال«، أما النوع 
اآلخر من احلصانة فهي احلصانة 
اإلجرائية، التي تهدف إلى منع اتخاذ 
إجراءات جنائية ضد أي عضو من 
أعضاء البرملان في غير حالة التلبس 
في اجلرمية، إال بإذن من البرملان 
نفسه، وقد نظمت أحكامها املادة 

111 من الدستور.
   ولقد س����بق ملجلس األمة أن 
أذن مرات ومرات برفع احلصانة 
اإلجرائية عن العديد من أعضائه في 
مختلف الفصول التشريعية، ولم 
يكن األمر مثار جدل أو خالف، اللهم 

فيما يتصل بالكيدية من عدمها. 
   ولكن احلكومة احلالية أحدثت 
سابقة خطرة يخشى من عواقبها، 
ومتثل انتهاكا خطيرا للدس����تور 
وملا كفله من ضمانات، وذلك عندما 
استهدفت هذه احلكومة احلصانة 
البرملانية ألعضاء مجلس األمة في 
جانبها املوضوعي، مبا يتعارض 
مع املادتني 108 و110 من الدستور، 
وميثل محاولة إهدار مقصودة ملبدأ 
حصانة أعضاء مجلس األمة ضد 
املسؤولية اجلنائية واملسؤولية 
املدنية عما يبدونه من آراء وأفكار 
في املجل����س أو جلان����ه، التي ال 
جتوز مؤاخذته����م عنها بأي حال 

من األحوال. 
   فق����د عم����دت احلكوم����ة أوال 
عبر نائب رئيس مجلس الوزراء 
القانونية ووزير العدل  للشؤون 
إلى إرسال طلب إلى مجلس األمة 
برفع احلصانة عن عضو مجلس 

األمة الدكتور فيصل علي املسلم 
في القضية رقم 2009/963 اتصاال 
مبا دار داخل قاعة عبداهللا السالم 
في مجلس األمة بجلسة 4 نوفمبر 
2009، وه����و الطلب الذي رفضت 
إقراره جلنة الشؤون التشريعية 
والقانونية في مجلس األمة عندما 
بحثته، لتعارضه مع املادة 110 من 
الدس����تور، ولم تلت����زم احلكومة 
بأحكام املادة 111 من الدستور فيما 
نص����ت عليه من وج����وب إخطار 
املجلس دواما في أول اجتماع له 
بأي إجراء يتخذ في غيبته ضد أي 
عضو من أعضائه، وذلك بعد أن مت 
التحقيق مع السيد العضو خالل 
غيبة املجلس، ولم تكتف احلكومة 
بذلك، وإمنا عمدت إلى تعطيل أعمال 
مجلس األمة وذلك عبر إفقاد النصاب 
في جلس����تي املجلس العاديتني، 
اللتني كان من املق����رر انعقادهما 
صباح يومي الثالثاء 30 نوفمبر 

 د.جمعان احلربش ومسلم البراك وصالح املال اثناء تقدميهم صحيفة استجواب رئيس الوزراء ألمني عام مجلس األمة عالم الكندري صباح امس  

(متين غوزال)   الزمالء الصحافيون و املصورون بانتظار قدوم النواب املستجوبني صباح امس   

 إغالÞ مكتب الجزيرÉ في الكويت
 أصدرت شبكة اجلزيرة اإلخبارية بيانا 
جاء فيه: تأس���ف ش���بكة اجلزيرة لقرار 
الس���لطات الكويتي���ة إغ���الق مكتبها في 
الكويت وسحب ترخيص االعتماد املمنوح 
له، ومنع مراس���لي القناة من ممارسة أي 
نش���اط في الكويت، وتؤكد اجلزيرة انها 
ملتزمة باالستمرار في تغطية الشأن الكويتي 

بكل مهنية وتوازن.
  لقد اتهم اخلطاب الصادر من وزارة اإلعالم 
الكويتي امس قناة اجلزيرة بالتدخل في 
الشأن الداخلي الكويتي، وأشار البيان الى 
ان الوزارة قد اتصلت اكثر من مرة باجلزيرة 
بش���أن هذا املوضوع، وتؤكد اجلزيرة ان 
مدير مكتبها في الكويت تلقى اتصاال مساء 
يوم اجلمعة 10 ديسمبر اجلاري من وزارة 
اإلعالم يهدد بإغالق مكتب اجلزيرة إن مضت 
قناة اجلزيرة مباشر في استضافة النائب 
مسلم البراك ضمن برنامجها »مباشر مع«، 
وقد رفض���ت القناة االمتثال لهذا التهديد، 
فعمدت الوزارة الى منع شركة البث من نقل 
املقابلة املذكورة مع النائب البراك، ما أجلأ 
القناة الى استضافته عبر الهاتف، التزاما 
مع مشاهديها وانسجاما مع مبادئ املهنة، 
وتؤكد القناة انها طلبت من اجلهات الرسمية 
ترشيح متحدثني للمش���اركة في برنامج 
»مباش���ر مع« لنقل وجهة نظر احلكومة، 

فلم تتم االستجابة لطلبها.
  ومن هذا املنطلق ف���إن اجلزيرة، التي 
التزم���ت ف���ي تغطيتها للش���أن الكويتي 
باستضافة جميع أطياف املشهد السياسي، 
تستنكر اعتبار تغطيتها املهنية تدخال في 

الشأن الداخلي الكويتي.
  وتتعهد اجلزيرة ملشاهديها بأن تواصل 
تغطية الشأن الكويتي بكل مهنية وتوازن 
وفقا ملا ميليه عليها ميثاق الشرف الصحافي، 
وس���تبقى اجلزيرة على الدوام منبرا حرا 

للرأي والرأي اآلخر.
 

PRE-QUALIFICATION (PQ 10/06)
- FOR -

WELL HEAD MAINTENANCE SERVICES
Kuwait Oil Company (K. S. C.) the “Company” is State owned and is responsible for 
extracting Kuwait’s hydrocarbon resources from Kuwait’s oil fields, and for all other 
related upstream activities.
The Company invites Specialized Contractors with required equipment and other 
resources including provision of qualified and experienced Technical Manpower 
in the oil and petrochemical industry, within the State of Kuwait and abroad to 
participate in a Pre-Qualification exercise for the WELL HEAD MAINTENANCE 
SERVICES. 
In order to pre-qualify, an applicant must clearly demonstrate to the Company by way 
of the Pre-Qualification Document that it is capable of assuming full responsibility 
for the stated services.
Interested Contractors who wish to be considered for inclusion in KOC’s approved 
list of contractors are invited to collect the Pre-Qualification document as of 12th 
December 2010 from:

KOC WEbSITE, HTTP:// WWW.KOCKW.COM; UNDER KOC E-TENDERINg; KOC
  TENDERS – TENDER NO. (PQ 10/06).

Or by hand from:               The Contracts Services Team
Kuwait Oil Company (K.S.C.)

KOC Offices Complex - B1
Ahmadi, Kuwait

Completed Pre-qualification Document shall be submitted by hand or by courier only 
to the above address not later than (23rd January 2011), along with a non-refundable 
fee of Fifty Kuwaiti Dinars (KD 50/-), or Hundred Eighty United States Dollars (US$ 
180/-) deposited in the Company’s Account No. (1001058663) of the National Bank of 
Kuwait – Ahmadi Branch, a formal receipt to be enclosed/scanned with the submitted 
Application or A money transfer to the Company’s bank account (1001058663) with 
National Bank of Kuwait, Ahmadi Branch, Kuwait, Swift Code (NBOKKWKW).

APPLICATIONS RECEIVED AFTER CLOSING DATE MAY NOT BE CONSIDERED

KUWAIT OIL COMPANY (K. S. C.)
ADVERTISEMENT

بالتعاون مع جريدة

بانتظارك العديد من اجل�ائز القيمة واملقدمة من عدة جهات وم�ؤ�س�سات

الإجابة على جميع ا�س��ئلة امل�سابقة )15 �س�ؤال( وت�سليمها يف ظرف 

واحد ملركز الك�يت للت�حد يف م�عد اأق�ساه 2011/1/5

امل�سابقة التعريفية ال�سابعة بالتوحد

للمزيد من املعل�مات وال�ستف�سار الرجاء مراجعة مركز الك�يت للت�حد - غرب م�سرف 

�ساحية مبارك العبداهلل - ق 6 - �ش 3 - مقابل الكلية ال�سرتالية - تلف�ن: 25309300

Email: kwautism@qualitynet.net

ج�����ائ���ز امل�س�اب�ق���ة

�س�����روط امل�س�اب�ق���ة

ا�سم امل�سارك:

تلف�ن:

الرقم املدين:

اخرت الإجابة ال�سحيحة

مركز الكويت للتوحد

الت�حد ومتالزمة داون

الت�حد فقط

متالزمة داون فقط

لفئة: الرتفيهي  ال�سباحة  نادي  برنامج  يقدم   -  14

 (كرÐ ãياب)  باب مكتب اجلزيرة في منطقة حولي بعد إغالقه مساء أمس 
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مبدأ الس����يادة الشعبية – جوهر 
الدميوقراطي����ة وعمادها – الزمه 
أن يكون للشعب ممثال في نوابه 
باملجلس النيابي الكلمة احلرة فيما 
يعرض عليه من شؤون عامة، وأن 
يكون ألفراد الش����عب أيضا رقابه 
ش����عبية فعالة ميارس����ها بالرأي 
احل����ر، مما يغدو مع����ه احلق في 
الرقابة الش����عبية فرعا من حرية 
التعبير، ونتاج����ا لها، فال يجوز 
واألمر كذلك وضع قيود على هذا 
احلق على غير مقتض من طبيعته 
ومتطلبات ممارس����ته، ومصادرة 
هذه احلرية أو فصلها عن أدواتها 
ووس����ائل مباشرتها، وإال عد ذلك 
هدما للدميوقراطية في محتواها 

املقرر في الدستور.
 وحي����ث ان حق االجتماع مبا 
يعنيه من مكنة األفراد في التجمع 
في مكان ما فترة من الوقت للتعبير 
عن آرائهم فيما يعن لهم من مسائل 
تهمهم وما يرمي إليه – بالوسائل 
السلمية – من تكوين إطار يضمهم 
لتب����ادل الفكر ومتحي����ص الرأي 
باحلوار أو النقاش أو اجلدال توصال 
من خالل تفاعل اآلراء إلى أعظمها 
سدادا ونفعا، هذا احلق سواء كان 
مس����تقال عن غيره من احلقوق، 
أو بالنظر إل����ى ان حرية التعبير 
تشتمل عليه باعتباره كافال ألهم 
قنواتها محققا من خاللها أهدافها، 
فإنه ال يجوز نقضه ملا من ش����أن 
ذلك ان يقوض األسس التي ال يقوم 
بدونها نظام للحكم يكون مستندا 

إلى اإلرادة الشعبية. 
 وملا كان ذلك، وكان الدستور قد 
كفل لألفراد حرياتهم في االجتماعات 
اخلاص����ة دون أن يخضعها ألي 
تنظيم لتعلقه����ا بحرية حياتهم 
اخلاصة، وذلك دون حاجة لهم إلى 
إذن سابق، أو أشعار أي جهة بها 
مقدما، وال يجوز لقوات األمن إقحام 
نفسها على هذه االجتماعات إال إذا 
كان األمر متعلقا بارتكاب جرمية 
من اجلرائم املعاقب عليها قانونا 

جرى اإلبالغ عنها«. 
وتستمر احملكمة الدستورية 
لتورد في حيثيات حكمها ما يلي:
 »وف����ي إطالق يتأبى بذاته مع 
صحيح التقدير ملا أراده الدستور 
حني عهد إلى القانون بتنظيم حق 
االجتماع قاصدا ضمانه، وتقرير 
الوس����ائل املالئمة لصونه، وهي 
أكثر ما تك����ون لزوما في مواجهة 
القي����ود التي تقوض هذا احلق أو 
حتد منه، وأن يكون أسلوبا قوميا 
للتعبير عن اإلرادة الشعبية من 
خالل احل����وار العام، وال يتصور 
ان يكون قد قصد الدس����تور من 
ذل����ك أن يتخذ من ه����ذا التنظيم 

ذريعة لتجريد احلق من لوازمه، 
أو العصف به، وإطالق سلطة اإلدارة 
في إخفات اآلراء بقوة القانون، أو 
منحها س����لطة وصيانة حتكمية 
على الرأي العام، أو تعطيل احلق 
في احلوار العام، وذلك من خالل 
نصوص تتعدد تأويالتها، مفتقدة 
التحديد اجلازم لضوابط تطبيقها، 
مفتقرة إلى عناصر الضبط واإلحكام 
املوضوع����ي، منطوية على خفاء 
وغموض ما يلتبس معناها على 
أوساط الناس، ويثار اجلدل في شأن 
حقيقة محتواها بحيث ال يأمن أحد 
معها مصيرا، وأن يكون هذا التجهيل 
موطئ����ا لإلخالل بحق����وق كفلها 
الدستور كتلك املتعلقة باحلرية 
الشخصية وحرية التعبير وحق 
االجتماع، وضمان تدفق اآلراء من 
مصادرها املختلفة، فسلطة التنظيم 
حدها قواعد الدستور، والزمها أال 
تكون النصوص شباكا أو شراكا 
يلقيها القانون متصيدا باتساعها 
أو بخفائها من يقعون حتتها وال 

يبصرون مواقعها«
 ثم يأتي حكم احملكمة الدستورية 
في نهاية حيثياته وفي منطوقه 

في عقد االجتماعات، بل ما متادت 
إليه احلكومة ف����ي قمع الندوات، 
يعني بوضوح أن هناك سياسة 
حكومية عامة مقررة في هذا الشأن، 
وهي سياسة حكومية متعارضة 
مع مب����ادئ النظام الدميوقراطي، 
ومتثل انتهاكا صارخا للضمانات 
الدس����تورية، وتعديا سافرا على 
احلريات العامة، ال ميكن السكوت 
عليها أو غض الطرف عنها، وتتحمل 
احلكومة كل املسؤولية عنها، وليس 
وزيرا بعينه، ما يقود بالضرورة 
إلى توجيه املس����اءلة إلى س����مو 
رئيس مجلس الوزراء/ بصفته. 
وانطالقا مما سبق، فإننا نتوجه 
بهذا االستجواب إلى سمو رئيس 
مجلس الوزراء/ بصفته، ونحمله 
املسؤولية جتاه السياسة احلكومية 
الهادفة إلى انتهاك الدستور والتعدي 
العامة، التي متثل  على احلريات 
النظام  ارتدادا خطيرا عن مبادئ 
الدميوقراطي البد من وقفه ومساءلة 

املتسبب فيه.

بإيراد ما يلي:
 »وإذ جهل املرسوم بقانون في 
امل����ادة )1( منه حدود االجتماعات 
العامة التي يس����ري عليها والتي 
يعتب����ر تعيينها مفترض����ا أوليا 
للترخيص به طبق����ا للمادة )4( 
وإعمال النص اجلزائي الوارد باملادة 
)16( املترتب على عدم احلصول 
عليه، فإن نص املادة )1( باتصاله 
بنص املادة )4( بإطالقه واستباحاته 
غير املقيدة وغير احملدودة يكون 
مجاوزا دائ����رة التنظيم، مناقضا 
ألحكام الدستور إلخالله باحلقوق 
التي كفلها في مجال حرية التعبير 
وح����ق االجتماع، والت����ي وفرها 
الدستور للمواطنني طبقا للمادتني 
)36( و)44( منه وحيث إنه ترتيبا 
على ما تقدم، يتعني احلكم بعدم 
دس����تورية املادتني )1( و)4( من 
املرس����وم بقانون رقم 65 لس����نة 
1979 في شأن االجتماعات العامة 
والتجمعات ملخالفتها املواد )30( 
و)34( و)36( و)44( من الدستور، 
وملا كانت املواد )2( و)3( و)5( و)6( 
و)8( و)9( و)10( و)11( و)16( و)17( 
و)18( و)19( و)20( من املرس����وم 

بقانون املش����ار إليه مترتبة على 
املادتني )1( و)4( مبا مؤداه ارتباط 
هذه النصوص ببعضها البعض 
ارتباطا ال يقبل الفصل أو التجزئة، 
فإن عدم دستورية املادتني )1( و)4( 
وإبطال أثرهما، يستتبع – بحكم 
اللزوم واالرتباط – أن يلحق هذا 
اإلبطال النصوص املشار إليها وذلك 
فيما تضمنته تلك النصوص متعلقا 
باالجتماع العام، دون أن يستطيل 
ذلك اإلبطال ملا تعلق منها باملواكب 
واملظاه����رات والتجمعات والتي 

تخرج عن نطاق الطعن املاثل. 
فله����ذه األس����باب  حكم����ت 

احملكمة: 
 أوال: بعدم دستورية املادتني 
)1( و)4( من املرسوم بقانون رقم 
65 لسنة 1979 في شأن االجتماعات 

العامة والتجمعات.
 ثانيا: بعدم دستورية نصوص 
املواد )2( و)3( و)5( و)6( و)8( 
و)9( و)10( و)11( و)16( و)17( 
و)18( و)19( و)20(من املرس����وم 
إليه، وذلك فيما  بقانون املش����ار 
تضمنته تل����ك النصوص متعلقا 

باالجتماع العام. )انتهى(
وإزاء ه����ذا التعدي احلكومي 
السافر على حرية عقد االجتماعات 
العامة، التي كفلها الدس����تور في 
املادة الرابعة واألربعني منه عالوة 
على ما تضمنه الدستور من حرمة 
للمساكن )املادة 38(، وهو ما ميثل 
السلوك احلكومي العامد إلى انتهاك 
الدس����تور وذلك من باب التعدي 
عل����ى احلريات العام����ة املكفولة 
دس����توريا... وهذا ما شهدناه في 
أبشع صوره وأشنع أساليبه عندما 
تعدت األجه����زة األمنية وحتديدا 
»القوات اخلاص����ة« على النواب 
واملواطن����ني اآلمن����ني املجتمعني 
س����لميا في ديوان عضو مجلس 
الدكت����ور جمعان  النائب  األم����ة 
احلربش في منطقة الصليبخات 
مساء يوم األربعاء املشؤوم الثامن 
من ديس����مبر 2010، حيث انهالت 

عليهم بالضرب الوحشي والركل، 
وجرى سحب بعض املواطنني من 
داخل سور منزل النائب إلى اخلارج 
للتنكيل بهم على الرغم من اإلعالن 
عن انتهاء الندوة، بل لقد تعمدت 
هذه األجهزة إلى استهداف عدد من 
أعضاء مجلس األمة، الذين كانوا 

يسعون إلى تهدئة خواطر املواطنني 
املتعرضني لالعتداء، فانهالت عليهم 
بالهراوات والضربات املوجهة، ما 
أوقع في العديد منهم وفي غيرهم 
إصاب����ات ورضوضا ادخلوا على 
أثرها إلى املستشفيات.كما ان هذا 
التحدي املتكرر من احلكومة ألحكام 

الدستور وإعمالها لنصوص وردت 
في املرسوم بالقانون رقم 65 لسنة 
1979 مت احلكم بعدم دستوريتها، 
وتعديات الق����وات اخلاصة على 
املواطنني وأعضاء مجلس األمة، 
وتعمدها التضييق على احلريات 
العامة، خصوصا حرية املواطنني 

رئيس الوزراء يتحمل بصفته مسؤولية تعمد الحكومة تعطيل أعمال المجلس 
وإفقاد نصاب الجلسات إلهدار مبدأ الحصانة الموضوعية للنواب

أحمد السعدون يهم بدخول املجلس صباح أمسخالد الطاحوس خالل تصريحه في املجلسمسلم البراك متحدثا عن االستجواب

تتمة المنشور ص 6

»حدس«: ندعم استجواب رئيس الوزراء
أصدرت احلركة الدس��تورية االسالمية بيانا 
بش��أن االستجواب املقدم لرئيس مجلس الوزراء 
جاء فيه: أعلن احملامي أسامة الشاهني � املسؤول 
االعالمي للحركة الدستورية االسالمية عن اصدار 
»احلركة« بيانا بشأن التطورات االخيرة لالحداث 
احمللية، والتي انتهت بتقدمي احلملة الوطنية والنيابية 
للدفاع عن الدس��تور، اس��تجوابا لرئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد، وذلك من خالل نواب 

كتلة »اال الدستور«، وجاء في البيان:
اننا في احلركة الدس��تورية االس��المية نعلن 
دعمنا لالستجواب املقدم لرئيس الوزراء، فاملساءلة 
واحملاسبة السياسية للحكومة ككل أضحت واجبة 
في ظل انتهاك احلريات واالعتداء على كرامة ممثلي 
األمة واملواطن��ني، وقبل ذلك التعطيل املتعمد من 
احلكومة جللسات مجلس االمة ومصالح املواطنني 

من أجل تفريغ الدستور من محتواه.
وتدع��و »احلرك��ة« كل اعض��اء مجلس االمة 
والتيارات السياسية والكتل البرملانية ومؤسسات 
املجتمع املدني واملواطنني الكرام، للتوعية بأهمية 
احترام دس��تور 1962 وكرامات الناس وحقوقهم 

وحرياتهم الدستورية.
حيث تابعت احلركة الدستورية االسالمية باستياء 

بالغ التعامل القمعي لقوات األمن مع املواطنني والنواب 
احلاضرين واملشاركني بندوة كتلة »إال الدستور« 
واملقامة في ديوان النائب د.جمعان احلربش مساء 
االربعاء 12/8 الفائت، حيث مت انتهاك حريات التنقل 
والتعبير واالجتماع املكفولة دستوريا، اضافة الى 
جت��اوز أحكام القضاء البات��ة والتي قضت بعدم 

دستورية قانون التجمعات املعيب.
خصوص��ا في ظل التع��اون املبكر والواضح 
واملس��تمر ملنظمي الن��دوة م��ع وزارة الداخلية 
وممثليه��ا في موقع الندوة، والذي انتهى بإعالن 
النائب د.احلربش ايقاف الندوة وطلبه من الضيوف 
واحلاضرين االنصراف بهدوء دون أي احتكاك مع 
رجال األمن احملاصرين للمنزل بشكل استفزازي 

واستعداد واضح لالعتداء على املواطنني العزل.
وقد ح��دث االعتداء � أكثر م��ن مرة � خالل 
الندوة على ممثل��ي االمة من نواب مجلس االمة، 
واملواطنني املتجمعني بش��كل حضاري وس��لمي 
لالستماع لكلمات الضيوف، وأصرت احلكومة على 
قل��ب احلقائق وتزييفها، عبر تصريحات الوزراء 

واملسؤولني في االجهزة املختلفة.
كما تعرض املواطنون للضرب واالهانة، دون 
اتخاذ االجراءات القانونية املقررة عند افتراض وجود 

أي مخالفة، وتعرضت حرمة السكن اخلاص لالنتهاك، 
وكرام��ات املواطنني عموما وذوي الش��خصيات 
االعتبارية خصوصا، لالهانة املتعمدة وغير املسبوقة 

أو املقبولة في دستور البالد أو قوانينها.
وتؤكد احلركة الدستورية االسالمية تطلعها الى 
قيام استجواب راق وموضوعي وفي جلسة علنية، 
مبا يحفظ ويعزز املكتس��بات الدستورية والقيم 
البرملانية، سائلني اهلل عز وجل أن يحفظ الكويت 
وأميرها وشعبها من كل مكروه، وان يوفق اجلميع 

للحق واخلير والصالح. انتهى البيان.
وأكد املس��ؤول االعالمي للحركة الدستورية 
االسالمية � احملامي أسامة الشاهني ان »احلركة« 
تتابع بقلق بعض التغطيات االعالمية والصحافية 
غير املتوازنة، جتاه أحداث ندوة كتلة »اال الدستور« 
املقامة في ديوان النائب د.جمعان احلربش وقبلها 

أحداث ندوة النائب أحمد السعدون.
وطالب وس��ائل االعالم باالمتثال لتوجيهات 
صاحب السمو األمير واجتناب التهويل االعالمي 
خالف احلق واحلقيقة، واإلع��راض عن التهييج 
العاطفي أو العنصري أو الطائفي للشعب الكويتي 
الواحد، مهما اختلفت الرؤى السياسية أو الفكرية 

بني أفراده، على حد قول احملامي الشاهني.

د.جمعان احلربش ود.ضيف اهلل أبورمية متجهني لألمانة العامة

جمعية �صاحية �صباح النا�صر التعاونية

املدير املعني

�إعـــــالن

تعلن جمعية �ضاحية �ضباح النا�ضر التعاونية عن طرح الأفرع التالية لال�ضتثمار يف مركز ال�ضاحية اجلديد ق )1( من قبل 

اأ�ضحاب الخت�ضا�ص ح�ضب م�افقة وزارة ال�ض�ؤون الجتماعية والعمل رقم )348( بتاريخ 2010/12/12.

وذلك وفقًا لل�شروط التالية:
1( اأن يك�ن املتقدم من اأ�ضحاب الخت�ضا�ص وممن ميار�ض�ن الن�ضاط باأنف�ضهم ولديه ترخي�ص جتاري �ضاري املفع�ل للن�ضاط املتقدم له، ولتقبل الت�كيالت.

2( تقدم الطلبات بالظرف املغلق واملخت�م بناء على تعليمات وزارة ال�ضئ�ن الجتماعية والعمل.

3( يلتزم مقدم الطلب بدفع �ضيك م�ضدق مببلغ )250د.ك( ح�ضب قرار وزارة ال�ضئ�ن الجتماعية والعمل يتم ا�ضرتداده يف حالة 

عدم الف�ز مع مراعاة اأن مبلغ التاأمني املذك�ر لي�ص له عالقة مببلغ التاأمني املتعلق بالقيمة الإيجارية املعتمدة.

4( تك�ن الأول�ية للم�ضاهم عند ت�ضاوي الدعم.

5( �ضــ�ف يتــم الختيــار للمتقـــدم باأعلـــى دعـــم مـــادي للجمعيـــة على اأن يكــــ�ن ب�ضيـــك »م�ضدق« واحد فقط.

6( �ض�ف يتم الختيار للمتقدم النهائي بح�ض�ر مندوب وزارة ال�ضئ�ن الجتماعية والعمل يف م�عد يحدد يف حينه.

7( من �ضيقع عليه الختيار يلتزم مبراجعة اإدارة اجلمعية خالل اأ�ضب�عني من تاريخ الختيار لإمتام الإجراءات الالزمة وت�قيع 

العقد واإل يعترب طلبه لغيًا وي�ضبح مبلغ التاأمني حقا خال�ضًا للجمعية.

وحتى  2010/12/14م  امل�افق  الثالثاء  ي�م  من  اعتبارًا  للرد  قابلة  غري  لغري،  دينارًا  خم�ضني  ر�ض�م  نظري  الطلب  يقدم   )8

نهاية دوام ي�م الثالثاء امل�افق 2010/12/21م وت�دع الطلبات داخل ال�ضندوق املخت�ص مبكتب ال�ضكرتارية ولن يلتفت اإىل 

الطلبات التي تقدم قبل اأو بعد امل�عد املحدد، علمًا باأن الدوام كالتايل :

پ من الأحد اإىل اخلمي�ص من ال�ضاعة 8 �ضباحًا وحتى ال�ضاعة اخلام�ضة ع�ضرًا.

9( تطبق اأحكام القان�ن رقم )24( ل�ضنة 1979م ب�ضاأن اجلمعيات التعاونية والقرارات ال�زارية بهذا ال�ضاأن.

10( اأن يقدم طالب ال�ضتثمار اإقرارا وتعهدا بعدم وج�د اأي ن�ضاط لدى اجلمعية م�ضتثمرًا من قبل حاليًا، ويف حال ثبت عك�ص 

ذلك �ضيتم �ضحب ال�ضتثمار اجلديد منه.

امل�شتنــدات املطلوبــة :
1- �ض�رة البطاقة املدنية ل�ضاحب الرتخي�ص.  

2- �ض�رة الرخ�ضة التجارية �ضارية املفع�ل للن�ضاط نف�ضه. 

3- �ض�رة اعتماد الت�قيع �ضاري املفع�ل.

امل�قــــعالإيجار ال�ضهريامل�ضاحةالن�ضاطم

ق 1 مبنى امل�ل رقم )27( اأر�ضي500 د.ك44ممطحنة ومك�ضرات وحل�يات جافة1

ق 1 مبنى امل�ل رقم )26( اأر�ضي500 د.ك46م�ضيانة الأجهزة اللكرتونية2

ق1 مبنى امل�ل رقم )28 + 29( اأر�ضي1000 د.ك92محل�يات3 

ق1 مبنى امل�ل رقم )33( اأول500 د.ك 46ملعب واأدوات الأطفال4 

ق1 مبنى امل�ل رقم )41+42+43+44( اأول1750 د.ك164مامل�ضتلزمات الريا�ضية 5 

ق 1 مبنى امل�ل رقم )46( اأول500 د.ك 46 م خياط مالب�ص للرجال6 

ق1 مبنى الدكاكني رقم )15( اأر�ضي500 د.ك50مجزارة7

ق1 مبنى الدكاكني رقم )14( اأر�ضي500 د.ك50 مالبي�ص والدواجن املجمدة واملربدة8

ق1 مبنى امل�ل رقم )30( اأر�ضي500 د.ك41مالع�ضائر والآي�ص كرمي9

ق1 مبنى امل�ل رقم )31( اأر�ضي500 د.ك41 مماأك�لت خفيفة10

لال�صتف�صار: 24806531 - 24887924 علمًا باأن الدوام باأن الدوام الر�صمي لإدارة اجلمعية

من الأحد اإىل اخلمي�س من ال�صاعة الثامنة �صباحًا اإىل ال�صاعة اخلام�صة ع�صراً.


