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وألسرته احلياة الكرمية، داعيا 
احلكومة الى العمل على حلحلة 
هذه املشكلة وفق الطرق واألطر 
التي تس����مح بتوفير أحقيتهم 
في العيش، موضحا ان القضية 
أخذت من الوقت الكثير وشكلت 
فيها جلان حكومية وبرملانية 
دون عالج واضح لها. ومتنى 
مزيد أال تقسو وزارة الداخلية 
على أبناء هذه الفئة وأن تسمح 
لهم بالتعبير بحرية عن مطالبهم 
وأن يتم تقبل م����ا ينادون به 
م����ن س����رعة في ح����ل وعالج 
مش����اكلهم، فالبدون كويتيون 
باملي����الد واالنتماء والتضحية 
وال ينقصه����م إال تتوي����ج ذلك 
انهم مواطنون،  بأوراق تثبت 
فكثيرا منهم يستحقون شرف 

املواطنة.

للمس����تحقني، ونرفض رفضا 
التعس����ف االمني مع فئة  تام 
البدون والذي يخرج عن روح 
الدس����تور والقانون، ونرفض 
كذلك التجنيس العشوائي لغير 
املستحقني. وشدد العبدالهادي 
على ضرورة وضع االمور في 
نصابها الصحيح بالنسبة لهذه 
الفئة من خالل عدم التسويف 
في منح املس����تحقني حلقوقهم 
االنس����انية واملدني����ة وجتنب 
احللول االمني����ة واملبادرة في 

انهاء امللف بكل ابعاده.
وقال ان على الذين يدعون 
انهم بدون ان يتعاونوا بالسرعة 
املمكنة البراز الوثائق اخلاصة 
بهم لكي ال يعقدوا االمر ويعطلوا 

حقوق االشخاص املستحقني.

والدستوريني لدى احلكومة بينما 
هي تتخذ قرارات والتضفي عليها 
الشرعية الدستورية والقانونية 
وتتركها محل خ����الف وجدال 
دون حس����م. وبني احلجرف ان 
الذي ارتضيناه عقدا  الدستور 
بيننا يجب ان نحافظ عليه وان 
نحتكم اليه عند اخلالف مشيرا 
الى ان املرحلة السابقة شهدت 
كثيرا من حاالت انتهاك الدستور 
بصور مختلفة وال أدل على ذلك 
اكثر من تعطيل اجللسات بفقدان 
النصاب املتعمد من قبل احلكومة 
وعرقلة استخدام األداة الرقابية 
بالتهرب من مواجهة االستجواب 
باإلحالة الى احملكمة الدستورية 

او اللجنة التشريعية.
وقال احلجرف ان التمس����ك 
بنص����وص الدس����تور والعمل 
على ترسيخ مبادئه هو صمام 
امان العم����ل البرملاني ومفتاح 
التعاون احلقيقي بني السلطتني 
التشريعية والتنفيذية فمتى ما 
احترمت كل سلطة هذه النصوص 
توافرت البيئة املناسبة للعمل 

املناطة في  املطروحة واألفكار 
هذا الشأن، مؤكدا ارتياحه لكل 
القواعد الشبابية الطامحة جلعل 
صوت التغيير منهجا ووسيلة 

متاحة لكسر االحتكارات.
وشدد أبوحنية على التمسك 
بوحدة الصف واملصير، والترفع 
عن الشائعات املغرضة والتي 
من شأنها التخدمي على اجندات 
خاصة، مؤكدا على روح التنافس 
الشريف واحلس الدميوقراطي 
املجرد من اي نوايا دخيلة عالوة 
على احلف����اظ على مبدأ إثبات 
الوجود التام وعدم اقصاء جتمع 
دون جتمع، او نفي تكتل دون 
تكتل. وثم����ن ابوحنية وقفة 
قواعده االنتخابية بشتى اطيافها 
وذلك على تواصلها وتأييدها 
املشرف لكل خطوة ولكل حترك، 
وأنه على ثقة تامة مبصداقيتهم 
وعطائه����م الالمحدود في دفع 

أعلن خوضه االنتخابات في الدائرة الرابعة

حسني مزيد: احلكومة ماطلت في قضية
البدون.. وقمع مطالبهم لن يجدي نفعًا

العبدالهادي: حكومة املبارك مطالبة 
باملعاجلة العادلة والسريعة مللف البدون

احلجرف: املرحلة السابقة شهدت 
كثيرًا من حاالت انتهاك الدستور

أبوحنّية: لن أخرج عن مشورة قبيلة عنزة

املش����ترك بينهما مشيرا الى ان 
املعيار احلقيقي للدميوقراطية 
ليس في وجود الدستور كوثيقة 
وامنا في املمارسة الدميوقراطية 
وجتس����يدها عمليا على ارض 

الواقع.

مسيرة الوجود والفرض الذاتي 
والعمل على إيجاد فرص حقيقية 

للتغيير.

أكد النائب الس����ابق حسني 
مزيد ان املماطلة في اتخاذ القرار 
احلاسم من قبل احلكومة إليجاد 
مخرج جاد ملعاجلة قضية البدون 
واستمرار الرؤية احلكومية في 
عدم البحث عن حلول، س����بب 
في تفاقم األوضاع اإلنس����انية 
الذي يحتم  األم����ر  الفئة  لهذه 
العمل اجلدي بوضع خطوات 
املعاجلة وفق منظور ينهي هذه 
القضية. وقال مزيد في تصريح 
البدون يواجهون  ان  صحافي 
معاناة إنسانية قبل كل شيء 
فهم بحاجة قب����ل االنتماء الى 
تأمني حياتهم املعيشية واألسرية 
والعيش بكرامة وهي املطالب 
التي ل����ن تتواف����ر إال بإحقاق 
احلق وإعطاء من يستحق منهم 
األوراق الثبوتية التي تؤمن له 

شدد النائب السابق م.ناجي 
العبداله����ادي عل����ى ضرورة 
العادلة والس����ريعة  املعاجلة 
مللف البدون مؤكدا ان الكويتيني 
قلقون من استمرار هذا امللف مبا 
له من تداعيات سلبية خطيرة 

على البدون واملجتمع ككل.
ان  العبداله����ادي  وق����ال 
حكومة الش����يخ جابر املبارك 
امام اختب����ارات عدة ومعاجلة 
قضي����ة الب����دون تدخل ضمن 
استحقاقات املرحلة السيما اذا 
وضعنا في االعتبار اوامر سمو 
االمير بسرعة التعامل مع هذا 
امللف وطيه عن طريق اجلهاز 

املركزي.
واضاف ان خلط االوراق من 
شأنه ان يزيد التعقيد بالنسبة 

أعلن مبارك هيف احلجرف 
عزمه خوض االنتخابات البرملانية 
في الدائ����رة االنتخابية الرابعة 
مشيرا الى ان امام الشعب الكويتي 
فرصة من خالل االختيار الصائب 
الصالح مسار السلطة التشريعية 
والذي ش����ابته خ����الل املرحلة 
الس����ابقة الكثير من الشوائب. 
وأكد احلج����رف ان حل مجلس 
األمة كان أحد املطالب الشعبية 
النه����اء حالة التوتر واالحتقان 
والتشنج الذي هيمن على البالد 
ولف املش����هد السياسي مشددا 
على أهمي����ة ان تكون اجراءات 
احل����ل قانونية حت����ى ال تكون 
هناك ش����بهات بعدم دستورية 
احلل وبالتالي يصبح من السهل 
الطعن في صحة العضوية وكل 
ما يترتب عليها من حاالت مبا 
القرارات الصادرة عن  في ذلك 
املجلس. واستغرب احلجرف ان 
يثار لغط وجدل دستوري حول 
مرسوم احلل وتشكيل احلكومة 
متسائال عن اجليش العرمرم من 
اخلبراء واملستشارين القانونيني 

أك����د الناش����ط السياس����ي 
ومرشح الدائرة اخلامسة صقر 
أبوحنية العنزي حرصه على 
الوطنية والش����عبية،  اللحمة 
السيما في مسألة اخلوض في 
غمار انتخابات مجلس األمة من 
عدمه، وجاء هذا التصريح بعد 
كثير من التساؤالت والتشاورات 
بني اطراف نيابية وشعبية وكتل 
شبابية باتت تلوح عن تركيبة 
مرشحي الدائرة اخلامسة وعن 
حتالف����ات قوائ����م متوقعة في 

الوقت ذاته.
وأكد أبوحنية انه لن يخرج 
عن مش����ورة قبيلة عنزة، وان 
التشاور والتعاطي مازال قائما 
مع ابناء العمومة بال استثناء 
ولن يك����ون هناك حترك فعلي 
إال م����ن خ����الل آلي����ة جماعية 
الوقت  متفق عليها، مثمنا في 
ذاته اعتزازه املطلق بكل اآلراء 

حسني مزيد

م.ناجي العبدالهادي

مبارك هيف احلجرف

صقر أبوحنية

ال داعي لوزير محلل لسقوط العضوية بحل املجلس وفق املادة 107 من الدستور

تكوين اجلمعيات السياسية والدائرة الواحدة وإبعاد التحقيقات عن سلطة احلكومة

أعلن ترشحه النتخابات مجلس األمة عن الدائرة الثالثة

السعدون: حل املجلس صحيح وبانتظار مرسوم االنتخابات

املسلم: البد من تبني مشروع إصالح سياسي شامل

الصبيح: على احلكومة قراءة الساحة قبل املساس باملؤسسة الدستورية 

ب���ني النائب الس���ابق أحمد 
الس���عدون موقفه من مالبسات 
االجراءات الدس���تورية ملرسوم 
حل مجلس األمة من خالل موقعه 
على تويتر قائال: بتاريخ 28 من 
نوفمبر 2011، صدر األمر األميري 
بقبول اس���تقالة رئيس مجلس 
الوزراء الش���يخ ناصر احملمد، 
وبتاريخ 30 من نوفمبر 2011 صدر 
األمر األميري بتعيني الشيخ جابر 
الوزراء،  املبارك رئيسا ملجلس 
وبتاري���خ 6 من ديس���مبر 2011 
صدر املرس���وم رقم 443 لسنة 
2011 بحل مجلس األمة وفي شأن 
هذا املرسوم تباينت آراء العديد 
الدستوري  القانون  من أساتذة 
ومن غيرهم من أساتذة ورجال 
القانون بني مؤيد لصحة صدور 
املرس���وم املذكور ومعارض له 
وذلك لألس���باب التي ذكرها كل 
فريق دون احلاجة الى استعراض 

دعا النائب د.فيصل املس���لم 
الس���مو األمير الشيخ  صاحب 
صباح األحمد وجميع املرشحني 
التش���ريعي  الفصل  النتخابات 
الرابع عش���ر الى تبني مشروع 
اإلصالح السياسي الذي سبق ان 
طرحته كتلة التنمية واإلصالح 
البرملانية واملتمث���ل في إجراء 
تعديالت دستورية وإقرار حزمة 
تشريعات من شأنها فك اشتباك 
السلطتني التشريعية والتنفيذية 
انفج���ار أي  واحليلول���ة دون 
أزمة سياسية مقبلة على غرار 
األزمات السابقة، جازما بأنه من 
غير تبني هذا املشروع ستعود 
األزمة السياسية الى مربعها األول 
وسينتهي احلراك اإلصالحي الى 
تغيير األسماء مع استمرار نفس 

النهج السابق.
وقال املسلم من على حسابه 
الش���خصي في موقع التواصل 
االجتماع���ي »تويت���ر«: خالل 
السنوات ال� 3 األخيرة توافقت 

أعلن رئيس االحتاد الكويتي 
ب���راك فهد الصبيح  للمزارعني 
ترش���حه النتخاب���ات مجلس 
األمة ع���ن الدائرة الثالثة مؤكدا 
ان الكويت قدمت لنا الكثير في 
جميع املجاالت ومن واجبنا ان 
نختار لها األفضل خصوصا بعد 
حالة االحتقان السياس���ي التي 
مرت بها الب���الد أخيرا وما دار 
في تلك األحداث والتي استطاع 
خاللها من صاحب السمو األمير 
أن يهدئ تلك األوضاع السياسية 

املتشعبة.
وأشار الصبيح في تصريح 
صحافي ال���ى ضرورة ان نعمل 
جميع���ا من أج���ل الكويت وأن 
الكويت فوق أي  نقدم مصلحة 
مصالح أخرى فالكويت تستحق 
منا الكثير، الفتا الى ان الطرح 
الطائف���ي والقبلي قد يكس���ب 

املادة 107 من الدستور كما اتفق 
ايضا مع الرأي القائل باستحالة 
وجود عضو من مجلس األمة في 
تشكيل الوزارة بعد حل املجلس 
وفقدان جمي���ع األعضاء لصفة 
العضوية ولهذه األس���باب فلن 
يتحقق االلتزام بأحكام املادة 56 
من الدستور حتى لو مت ضم اي 
من االعضاء السابقني الى التشكيل 
الوزاري الفتقاده لصفة العضوية 
وعليه فال يبقى س���وى حتديد 
ميعاد االنتخابات وفقا ألحكام 
املادة 18 من القانون رقم 35 لسنة 
1962 في شأن انتخابات اعضاء 
مجل���س األمة. وق���ال ان هناك 
متابعات مس���تمرة حتى كشف 
احلقائق منها اإليداعات املليونية 
وقانون مكافحة غسيل األموال 
املليونية وقانون  والتحويالت 
حماية األموال العامة ورمبا قانون 

مكافحة غسيل األموال.

إجراءات مساءلة رئيس مجلس 
الوزراء كإجراءات بقية الوزراء 
وصحة انعقاد جلسات املجلس 

دون حضور احلكومة.
الى تبني كل  ودعا املس���لم 
ه���ذه اإلصالحات التش���ريعية 
والدستورية من قبل املرشحني 
النتخابات الفصل التشريعي املقبل 
وتعهدهم فور إقرارها ببدء دور 
االنعقاد »حتى ال ينتهي احلراك 
اإلصالحي الذي شهدته البالد الى 
مجرد تغيير أسماء«، الفتا الى ان 
املفاصل التاريخية تكتب التاريخ 
للكبار، وعليه فإنه يدعو صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
لتبني هذه التعديالت وتوجيه 

حكومته لذلك.
وختم املسلم حديثه باجلزم 
بأن���ه بغير تبن���ي اجلميع لهذا 
املش���روع اإلصالحي لن يتغير 
نه���ج إدارة الكويت وس���يعود 
صراع السلطات وتتعطل التنمية 

وتتفجر األزمات.

هذه الظروف السياسية التي متر 
بها البالد مب���ا يحقق املصلحة 
العليا للكويت وش���عبها، الفتا 
الى ان الشعب الكويتي يتطلع 
في املرحلة املقبلة لنهج حكومي 
جديد يحقق آمال وطموح الشعب 
الكويت���ي الذي خ���رج باآلالف 
للتعبير عن رغبته في حتقيق 
اصالح سياسي يبدأ مبحاسبة 
الفاس���دين الذين زيفوا االرادة 
الشعبية من خالل املال السياسي 
الفاس���د. وأض���اف الصبيح ان 
الكوي���ت بحاجة ماس���ة خالل 
الى اصالحات  املقبل���ة  املرحلة 
سياسية ش���املة للخروج من 
املأزق الذي تعيشه الدولة بسبب 
العبث في مؤسساتها التنفيذية 
املواطن  والتشريعية حتى فقد 

الثقة بهذه املؤسسات.
بشرى شعبان  ٭

آراء ه���ؤالء الفقهاء حوله وذلك 
عندما صدر بتاريخ 13 من ديسمبر 
2011 املرسوم رقم 446 لسنة 2011 
بتشكيل الوزارة، فقد رأى بعضهم 
ان تشكيل الوزارة كما ورد في 
املذكور غير دستوري  املرسوم 
لتعارضه مع أحكام املادة 56 من 
الدستور لعدم وجود وزير من 
اعضاء مجلس االمة في التشكيل 
بينما كان رأي البعض اآلخر ان 
حتقيق هذا االمر مستحيل بعد 
صدور املرسوم رقم 443 لسنة 
2011 بحل مجلس االمة وفقدان 
جمي���ع أعض���اء املجلس صفة 
العضوية، وام���ام كل ذلك واذا 
كان البد م���ن حتديد موقف مع 
اي م���ن اآلراء املطروحة في هذا 
احلوار الدستوري فإنني اتفق مع 
الرأي القائل بدستورية املرسوم 
رقم 443 لسنة 2011 بحل مجلس 
االمة ما دام قد صدر وفقا ألحكام 

»املؤسسات تس���تدعي فورية 
إق���رار املجلس املقب���ل لقوانني 
السياس���ية  تكويت اجلمعيات 
والدائ���رة الواح���دة وتعدي���ل 
قانون االنتخابات واس���تقاللية 
القضاء وإنش���اء هيئة مكافحة 
الفس���اد وكش���ف الذمة املالية 
وفصل إدارة التحقيقات واألدلة 
اجلنائية عن سلطة احلكومة، كما 
البد من إجراء تعديالت دستورية 
تستكمل اجلهد التاريخي لواضعي 
الدس���تور وحتق���ق الرغبة في 
مشاركة ش���عبية حقيقية لتفك 
تشابك السلطات التي هي أساس 

كل علة.
وأوض���ح املس���لم: »ورغم 
تفاوت سقف املؤيدين للتعديالت 
الدس���تورية فإن هناك مطالب 
حتظى بإجماعهم وتزيد املكتسبات 
الوطنية ومنها حصر عضوية 
املنتخبني  الن���واب  البرملان في 
وحص���ول احلكوم���ة على ثقة 
مجلس األمة فور تشكيلها وجعل 

قب���ل ان تقدم عل���ى اي خطوة 
متس املؤسسة الدستورية، التي 
أثبت الشباب الكويتي أنهم العني 
الساهرة على حمايتها وحراستها 
وأنه���م أهل للتصدي ملن يرغب 
في العبث بالدس���تور أو حتى 
تفريغه م���ن محتواه، الفتا الى 
ان »على احلكومة اجلديدة، ان 
كانت ترغب وتنشد االصالح فعال 
ال قوال في اجراء أي تعديالت، ان 
تبدأ التعديالت بنفسها من خالل 
تقدمي برنامج عمل حكومي حقيقي 
وتعمل على تنفي���ذه لالرتقاء 
باخلدمات التي تقدمها للمواطن 
بعيدا عن الشعارات الزائفة التي 

تترمن بها منذ سنوات«.
وأك���د الصبيح ان الش���عب 
الكويتي يث���ق بحكمة صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
وولي عهده األمني في جتاوز مثل 

هذه األسباب بالتفصيل واضاف: 
وال شك ان هؤالء االعالم الذين 
نقدرهم ونحترم مكانتهم العلمية 
ونس���جل لبعضهم بكل اعتزاز 
مس���اهماتهم ف���ي الدف���اع عن 
الدستور وعن االلتزام بأحكامه 
س���واء مببادراته���م الذاتية او 
متى متت دعوتهم الى املشاركة 
في إبداء الرأي الدس���توري قد 
حاول���وا � دون غرض او هوى 
� من خالل م���ا طرحوه من آراء 
مؤيدة او معارضة او من خالل 
ما ابدوه م���ن مالحظات التأكيد 
على االلتزام بسالمة اإلجراءات 
الدستورية وهو ما فرض متابعة 
هذا احلوار الدس���توري املتميز 
الهادف للوص���ول الى ما ميكن 
اعتب���اره ال���رأي األح���وط من 
بني مختلف اآلراء الدس���تورية 
املطروحة، ثم تتابعت االحداث 
فوقع ما تسبب في تكرار تباين 

معظ���م التي���ارات السياس���ية 
واحل���ركات الش���بابية والكتل 
البرملانية على رفع شعار حكومة 
جديدة برئيس ونهج جديد، وبعد 
استقالة احلكومة وتعيني الشيخ 
جابر املبارك رئيسا للوزراء وحل 
مجلس األمة بقي املطلوب األهم 
من شعار املعارضة بالنهج اجلديد 

مستحقا.
وتابع املس���لم: وحتى تقوم 
السلطتني بواجباتهما على الوجه 
املطلوب وحتقيق مصالح الدولة 
والشعب وأسرة احلكم البد من 
تبني مش���روع إصالح سياسي 
التاريخي  التوافق  شامل يعزز 
الدس���توري القائم ويس���تكمل 
بناء دولة املؤسسات. ولعل من 
املناسب بهذا الصدد طرح مبادرة 
»كتلة التنمية واإلصالح« التي 
أعلنتها في مارس املاضي والداعية 
إلقرار عدد من التشريعات وبعض 

التعديالت الدستورية.
وشدد املسلم على ان كويت 

املرشح انتخابيا ولكن معه يخسر 
اجلميع، مبينا ان وحدتنا الوطنية 
هي ثروتن���ا احلقيقية ولنعمل 

للحفاظ عليها.
وأض���اف: ان املطل���وب في 
املرحل���ة القادمة نواب يقدمون 
املصلح���ة العامة على املصلحة 
الشخصية وأن يكونوا بعيدين 
عن شبهات الرشاوى مع حكومة 
قوية حتم���ل برنامج عمل قابال 
الطريق  للتطبي���ق وهذا ه���و 
الستقرار الوطن، مشيرا الى ان 
احلكومة القادمة عليها مسؤولية 
كبيرة في ان تكسب ثقة الشارع 
بالعمل ملصلحة األغلبية الصامتة 
واالبتعاد عن احملاصصة وشراء 
الوالءات السياسية لهذه املجموعة 

او تلك. 
وطالب الصبي���ح احلكومة 
بق���راءة الس���احة احمللية جيدا 

أحمد السعدون

د.فيصل املسلم

براك الصبيح

أعلن ترشحه النتخابات مجلس األمة املقبل في الدائرة الثانية

احلميدي: املرحلة املقبلة حرجة وحتتاج إلى تكاتف
السلطتني للعودة بالكويت إلى ماضيها اجلميل

أعلن وزير االشغال العامة 
ووزير الدولة لشؤون االسكان 
السابق بدر احلميدي ترشحه 
االم����ة  النتخاب����ات مجل����س 
الدائرة االنتخابية  املقبلة في 

الثانية.
ورأى احلميدي ان املرحلة 
املقبلة حرجة ودقيقة حتتاج 
م����ن اجلميع العم����ل الصادق 
واجلاد للتكاتف من اجل العودة 
بالكويت الى ماضيها اجلميل 
الذي كانت تعيشه في السابق 
والذي كان����ت حتتل به مراكز 
متقدمة ومرموق����ة، مؤكدا ان 

يحقق طموحه ورغباته، متمنيا 
للجميع التوفيق ملا فيه خير 

وصالح البالد واملواطنني.

الى مسلس����ل الص����راع الذي 
شهدته الساحة السياسية في 
البالد طوال السنوات اخلمس 
املاضي����ة، داعي����ا اجلميع الى 
احلرص على الطرح العقالني 
الذي يخدم السياسات العامة 
للكويت والذي يحقق مصاحلها 
العليا ومصالح الشعب الكويتي 

الكرمي.
وقال احلميدي ان الشعب 
اليوم وصل الى مرحلة الوعي 
الكامل مبا يدور حوله سياسيا 
لذلك فهو قادر على تغيير ورسم 
خارطة مجلس االمة املقبل مبا 

البالد بها جمي����ع االمكانيات 
التي جتعل منها دولة متقدمة 
املج����االت حالها حال  بجميع 

الدول العظمى والكبرى.
 مس����تدركا بالقول: لكن ما 
العمل الصادق  ينقصها ه����و 
للنهوض بها ورفع اسمها عاليا 

في احملافل الدولية.
وأكد ان املجلس واحلكومة 
املقبلني تقع على عاتقهما الكثير 
من املسؤوليات اجلسام، االمر 
الذي يتطلب معه السير وفق 
الطريق الصحيح حتى ال يقعان 
في احملظورات السابقة والعودة  بدر احلميدي


