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خالل اللقاء األسبوعي في ديوانية بورحمة أمس األول

احلربش: تعديل نظام األصوات هدفه خلق صراع 
بني التيارات السياسية حماية للمفسدين

السابق د.جمعان  النائب  قال 
احلربش انه فرض علينا املدافعة 
عن مكتس����باتنا بدال من حتقيق 
االجن����ازات، ألن النظام البرملاني 
والدس����توري الذي من املفروض 
ان يت����م البناء علي����ه وتطويره 
والتنمية ع����ن طريقه مت انتهاكه 
بشكل متكرر، وكل الدول تتطور 
الكويت فقط ندافع  وتبني، وفي 
عن مكتس����باتنا وهذا هو قدرنا، 
وهذا القدر يدعونا لنحصن ما هو 

موجود ونبني عليه.
وأضاف احلربش خالل اللقاء 
االسبوعي في ديوانية بورحمة في 
منطقة الفيح����اء: بعد وصول 35 
نائبا يريدون االصالح للبرملان، 
بدأت بعض االطراف محاولة حل 
املجلس من الداخل وكان أبطالها 
3 نواب قدموا استجوابا لرئيس 
الوزراء واستجوابا لوزير االعالم 

وآخر لوزير الداخلية.
وزاد ان ال� 35 نائبا قاموا بعمل 
تكت����ل ورغم بع����ض املالحظات 
والتباينات، اتفقنا على مجموعة 
قوانني وسعينا لتنفيذها، ومنها 
القضائي  قوانني تتعلق باجلهاز 
كتنظيم القضاء وتوقيت املناصب 
القضاء،  القضائية واس����تقاللية 
وقدمنا قانون احملكمة الدستورية 

نفس اللوب����ي الذي يقوده بعض 
التجار السياسيني وضغطوا في 
اطال����ة امد مجل����س 2009، ولكن 
مجلس 2009 لن ت����رد له الروح 
ألن معجزات احياء املوتى ذهبت 
مع عيس����ى گ، وصدر مرسوم 
احلل واحلني اشتغلوا على االصوات 
بالرغم من حتصني الدس����تورية 

للقانون.
ان االغلبية  وأضاف احلربش 
اجتمع����ت وأعلنت موقفها من اي 
تعديل على قانون االنتخابات يجب 
ان مير من قاعة عبداهلل الس����الم 
ألن الدوائر هي الشكل السياسي 
للبلد، وال يجوز ان تستفرد السلطة 
التنفيذية في بوضع قانون دوائر 
يخدمها، مشيرا الى ان الصوت او 
الصوتني يجعل التيارات السياسية 
تتنافر فيما بينها من اجل الصوت 
او الصوتني، اي اجعلوا الصراع 

بينكم وليس مع الفساد.
وقال ان من املفروض ان يكون 
في كل دائ����رة 10 اصوات بدال من 
4 الن كل دائ����رة تخرج 10 نواب، 
اعلنا موقفن����ا من مقاطعة  لذلك 
العبث  انتخاب����ات في ح����ال  اي 

بالدوائر.

سلطان العبدان  ٭

جلسات اسبوعيا، وهو املجلس 
الذي عقدت جلانه 236 اجتماعا في 
ثالثة اشهر وهو املجلس الذي لم 
يفقد نصابا اال جلنة واحدة، وهو 
املجلس الذي كل الوزراء الشيوخ 
الذين مت اس����تجوابهم لم يدفعوا 
دينارا واحدا، الفتا الى ان قوانني 
النزاهة مركونة منذ التسعينات في 
اللجان ونحن قمنا باجنازها وهو 
قان����ون يجمع اربعة قوانني وهي 
الذمة املالية وهيئة مكافحة الفساد 
ومنع تض����ارب املصالح وقانون 
حماية املبل����غ وادرج على جدول 
االعمال وكان التصويت والنقاش 
يوم الثالثاء، ولكن س����بقها يوم 
االثنني تعليق جلس����ات املجلس 
ليأتي يوم الثالثاء ويحمل معه حل 

املجلس بسبب خطأ إجرائي.
ونتساءل كيف لبلد مؤسسات 
ان يستمر 5 شهور من دون برملان؟ 
وما ادرانا ماذا حصل بالبلد خالل 
هذه الفترة؟ هل هناك رقابة على 
كثير من العقود والتعيينات وكثير 
من الوكالء خرجت قراراتهم بهذه 
الفترة، وبني ان بعد حكم احملكمة 
الدستورية مؤخرا برفض الطعن 
احلكومي توقعنا س����رعة صدور 
مرسوم احلل والدعوة لالنتخابات 
مثل كل مرة، ولكن لالسف اشتغل 

التي يجب ان حتظى باستقاللية 
ف����ي 1962  الكويتي  والدس����تور 
م����ن كتبه هو س����ابق زمانه ألنه 
حتدث عن محكمة دس����تورية او 
جهة قضائية تنظر بالطعون في 

االنتخابات.
وأك����د ان مجل����س 2012 كان 
الثالثة اش����هر، واالعالم  مجلس 
الفاس����د سيصور لكم انه مجلس 
االربع س����نوات ال����ذي لم يحقق 
ش����يئا واملجلس الذي ضيع ثقة 
الناس، وهذا املجلس هو من زاد 
عدد اجللسات فبدال من جلستني 
اسبوعيا اصبح عدد اجللسات ثالث 

)هاني الشمري( د.جمعان احلربش  متحدثا خالل اللقاء االسبوعي 

فايز املطيري: الشعب الكويتي اخلاسر 
األكبر من سوء العالقة بني السلطتني

قال رئيس االحتاد العام لعمال الكويت فايز 
علي املطيري ان القيادة السياسية احلكيمة 
للبالد، ممثلة بصاحب السمو االمير الشيخ 
صباح االحمد حفظه اهلل، حس���مت املوقف 
واستجابت للرغبة الشعبية والوطنية العامة 
واصدرت مرس���وم حل مجل���س 2009 غير 
املرغوب فيه، وانتهت بذلك فترة طويلة سادها 
التوتر السياسي وعبر خاللها كل مواطن عن 
رأيه وموقفه، وعرف كل واحد موقعه وموقع 

اآلخرين، واتضحت الصورة. 
واضاف ان هذه الصفحة طويت اآلن مع 
ص���دور قرار احلل، وب���ات علينا ان نتطلع 
الى املستقبل، ونرسم معالم الفترة القادمة 
واملتطلبات امللقاة على عاتق كل مواطن وكل 
فئة من املواطنني، واضع���ني نصب اعيننا 
مصلحة الوطن فوق كل اعتبار وكيفية احلفاظ 
على امنه واستقراره وتطوره الدميوقراطي، 
واملضي قدما في عملية التتنمية االقتصادية 

واالجتماعية للبالد.
وزاد: بعد فترة قد تطول او تقصر ولكنها 
لن تكون طويلة جدا بأي حال، س���يتوجه 
شعبنا الكويتي من جديد الى صناديق االقتراع 
الختيار من ميثله حتت قبة البرملان، وهذا حق 
دستوري لكل مواطن، ولكن ممارسة هذا احلق 
تقتضي اعلى درجة من املسؤولية الوطنية 
لكيال نقع مجددا في االخطاء التي ادت الى ما 

عانينا منه طوال الفترة السالفة الذكر.
واوضح ان���ه لطاملا عبر االحت���اد العام 

لعمال الكويت عن استيائه من اجواء التوتر 
وس���وء العالقات التي سادت بني السلطتني 
التشريعية والتنفيذية طوال الفترة املاضية، 
وكان شعبنا الكويتي، وبخاصة منه الطبقة 
العاملة والفئات ذات الدخل احملدود واملتوسط، 
هو اخلاس���ر االكبر من جراء تلك العالقات 
املتردية، اذ ان قضاياه ومطالبه االقتصادية 
واالجتماعية وشؤون حياته اليومية وآفاق 
تطوره املستقبلي، كلها بقيت عالقة وجامدة 

في مكانها ال تتقدم خطوة الى االمام.
واكد: اننا الي���وم امام انتخابات برملانية 
جديدة، وهي مس���ؤولية تاريخية تقع على 
عاتق كل فرد منا وعلينا حتملها بكل جدارة 
لكي تسفر هذه االنتخابات عن تشكيل مجلس 
جديد يلبي طموحات الشعب الكويتي، وتأتي 
اليه بنواب يتجردون من انانيتهم واهوائهم 
الش���خصية، ويتحلون بحس  ومصاحلهم 
وطني سليم يجعلهم يقدمون مصالح وطنهم 
وشعبهم على اي شيء، ونحن على ثقة تامة 
بان الشعب الكويتي هو على مستوى هذه 
املسؤولية، وهو قادر على استخالص العبر 
والتجارب التي جتعله يحسن االختيار في هذا 
االستحقاق الوطني الكبير، دون االجنرار وراء 
االلتزامات القبلية والطائفية والفئوية التي 
ادت الى ما نحن عليه اليوم، فليكن االلتزام 
الوطني وحده هو الدافع االول واالخير لنا في 
اختيار من ميثلنا في اعلى منبر للدميوقراطية 

في هذا الوطن العزيز.

عالم الكندري

في ندوة أقيمت بديوان النيباري حتت عنوان »التداعيات القانونية والسياسية حلكم احملكمة الدستورية«

الرومي: لسنا أمام أمر طارئ يستدعي مراسيم ضرورة
اك����د نائب رئيس مجلس االمة 
السابق النائب عبداهلل الرومي ان 
حكم احملكمة الدس����تورية االخير 
حص����ن الدوائر وحص����ن قانون 
االنتخاب، ولم تعد هناك مخاوف 
من اجراء االنتخابات في ظل قانون 

تشوبه الشبهات.
وقال الرومي، خالل الندوة التي 
أقيمت أمس االول بديوان د.عبداهلل 
النيباري حتت عنوان »التداعيات 
القانونية والسياسية حلكم احملكمة 
الدس����تورية«، إن الكويت تعيش 
منذ س����نوات في أزمات سياسية 
يلد بعضها بعضا وهو ما انعكس 
على السلطات الثالث واصبح البلد 
مشلوال لكونه يدفع ثمن هذا الصراع 
الذي صنعت����ه أطراف داخلية هي 
احلكومة واملجلس في ظل انتشار 

آفة الفساد.
وأوض����ح أنه عل����ى اثر حكم 
الدس����تورية ببطالن مجلس 2012 
عاد مجلس 2009 وكان من املفروض 
حل����ه مباش����رة اال أن رأي بعض 
فقهاء الدس����تور أخر احلل، وأمام 
حكم احملكمة قسم البلد إلى رأيني 
أحدهما مؤيد للدستورية واآلخر 

متخوف.
وأضاف: بعد صدور هذا احلكم 
وعلى الرغم مم����ا قيل صدر حكم 
الدستورية األخير وحصنت قانون 
االنتخاب ل����ذا اصبحنا على بينة 
ولم يعد هن����اك تخوف من اجراء 
االنتخابات في ظل قانون تشوبه 

الشبهات.
وأوضح الرومي: في ظل حالة 
الش����لل الت����ي أبرزها ع����دم اقرار 
امليزانية الى اليوم كان من املفترض 
حل املجل����س مباش����رة والدعوة 
بالقان����ون احلالي،  لالنتخاب����ات 
لكن اإلبطاء أثار عالمات استفهام 
وجعل احلدي����ث حول وجود نية 
للقفز على الدستور وتعديل الدوائر 
وهذه املخاوف ستظل الى أن يصدر 
مرسوم الدعوة لالنتخابات. وأكد 
انه إذا كان هناك تعديل دوائر اآلن 
فلن يكون إال مبرسوم ضرورة وفق 
املادة 71 من الدس����تور وإذا كانت 
تلك املادة تعطي احلق في إصدار 
مراسيم الضرورة لكنها تصدر ألمر 
طارئ لتعال����ج تغيب املجلس في 
فترة معينة سواء كان في االجازة 
أو مت حله، واليوم لس����نا أمام أمر 
طارئ يستدعي مراسيم ضرورة 
ألن الوضع احلالي متداول منذ نحو 
عام وهو أمر ليس وليد اللحظة، 
وال يجوز دستوريا أن يشرع في 
الدوائر مبرسوم ملخالفته  تعديل 

للمادة 71.
واضاف الرومي: نحن نتحدث 
ع����ن مبدأ وهو االلت����زام واحترام 
الدستور بغض النظر عن موقفنا 
من املجلس، فالتزامنا واحترامنا 
للدستور يتعارض وإصدار مرسوم 
ض����رورة بالتعديل ول����و قلنا إن 
املجلس القادم س����يعالج مرسوم 
الض����رورة ح����ال انعق����اده فإننا 
س����نكون امام انتخاب����ات أجريت 
وفق هذا املرسوم. األمر الثاني إذا 
كانت احلكومة تريد تعديل الدوائر 
للتفويت على األغلبية فيفترض أن 
احلكومة قرأت الساحة ألن الساحة 
السياسية ليست مع األغلبية فهي 
ليست مع من يرفع شعار احترام 
القانون وهو يضرب سيادة القانون 
وليست مع من يرفع شعار ال لضرب 
فئات املجتمع وهو يضرب وحدة 
املجتمع، وال ينبغي أن نخرج من 
أزمة الى أزمة أخرى، فالوضع اليوم 

مشيرا الى أن اللجنة التي شكلت 
حينها درست مش����روعي الدوائر 
العش����ر واخلمس واقرت الدوائر 
اخلمس وإق����رار احلكومة له كان 
اقرارا بالبواعث التي دعت اليه وهو 
شيوع الفساد وترسيخ مفهوم نائب 
اخلدمات واستخدام املال السياسي 

والتعيينات في املناصب العليا.
وزاد أن جتاوزات نواب اخلدمات 
اس����تمرت ووصلت الى حد ضرب 
موظفي الدولة بل والى حد شتيمة 
وزراء احلكومة كما حدث مع د.هالل 
الساير، وامتد موضوع شراء الذمم 
الى ما يس����مى مناطق الداخل مثل 
الشامية والعديلية والقادسية وقد 
اتخذ الشراء اشكاال عدة أما نقدا أو 

في شكل زكاة.
وقال ان استمرار هذه الظواهر 
السلبية التي دعت للمطالبة بتعديل 
الدوائر ال� 25 إلى خمس����ة أعاقت 
تطور البلد سياسيا فاليزال األمر 
قائما، إذ اننا ام����ام مطالب بالغاء 
القروض التي تقدر بنحو 6 مليارات 
دون وجود اي نوع من العدالة فمن 
عليه 5 آالف سينظر اليه كمن بلغت 
قروضه ماليني، والنتيجة أن قانون 
الدوائر اخلمس في ظل عدم وجود 
تنظيمات سياس����ية أعاق التطور 
الدميوقراطي ألن احلكومة حتارب 
وجود املنظومات السياسية واملدنية 
ألنها تعتبرها تعديا على سلطتها. 
وزاد اننا الى اآلن نعاني من حرب 
كالمي����ة وخطورة الدخول في هذا 
النفق املظلم في أال يبقى السجال 
والصراع السياسي في حدود الكالم 
وان يجرنا الى تطورات خطيرة تهز 
النظام السياسي الدميقراطي الذي 
اقره الدستور ويزعزع االستقرار 

ويعوق التنمية.
واوضح ان ما نخشاه اآلن هو 
أن تقليص االصوات سواء خلدمة 
مصالح معينة أو بحسن نية هو 
تقليص لفرص منو الدميوقراطية 
وتقليص لفرص االستقرار وانتعاش 
التنمية ونح����ن اليوم أمام وضع 
خطير رمبا يكون اش����د خطورة 
مما كن����ا عليه في املاض����ي ألننا 
اليوم أمام اعادة انت����اج نظام ال� 
25 مبعطيات جديدة يغلب عليها 
الفساد وسوء السلوك، مختتما ان 
الظرف احلالي ال يسمح باللجوء 
الى النظام االس����تثنائي في شكل 

إصدار مرسوم ضرورة.
ولفت الى ان املجتمع الكويتي 
اآلن منقسم بش����كل لم يحدث في 
تاريخ الكوي����ت، وإذا كنا نعترف 
بوجود خلل ف����ي القانون يتمثل 
في ان مناطق االقلية في الس����كان 
تهيمن على مقاعد املجلس، وهو خلل 
أكبر من ذلك اخللل الذي ذهبت به 
احلكومة للمحكمة الدستورية، ولكن 
تعديل ه����ذا اخللل يجب ان يكون 
بطريقة دستورية داخل املجلس ألن 
االغلبية املعارضة ظاهرة مؤقتة، 
وأي قراءة سلمية جتعلنا ندرك ان 
اي انتخابات لن تعيدنا الى نتائج 
2012. وقال ان حق االنتخاب مكسب 
الكويتيون، وقد  عظيم يتمتع به 
سالت من اجله الدماء في سورية 
وليبيا ومصر، لذا يجب أن يستغل 
ملصلح����ة الوطن وليس للمصالح 
الفئوية والقبلي����ة وفقا لإلنتماء 
ولي����س بناء على فك����ر وبرنامج 
سياسي للمرشح ولن يكون هناك 
تقدم اال إذا كان هناك مترد فكري 
على آلية حتديد املوقف السياسي 

للناخب.
ناصر الوقيت  ٭

اي تصريح ملصادر حكومية بشأن 
صدور مرسوم ضرورة بالتعديل � 
ومن املتصور أن تقرر عدم دستورية 
املرسوم لعدم توافر الضرورة التي 
تقتضى صدوره، لذا سندخل في 
نفس املشكلة التي حاولت احلكومة 
الدفع اليها وهو تعريض االنتخابات 
للطعن لعدم دستورية القانون الذي 
بنيت عليه. وقال ان الصوت الواحد 
قد يكون جيدا إذا كنا نعلم ما نريد 
مبعنى إذا كنا نعرف أن التصويت 
بأصوات كبيرة في ظل عدم وجود 
تنظيم سياسي يدفع الناخب للقبلية 

ألنها التنظيم الوحيد القائم.
الس����ابق  النائب  أكد  ب����دوره، 
د.عبداهلل النيباري اننا دخلنا في 
نفق مظلم قد يؤدى بنا إلى العنف 
ألننا أمام شباب دخل إلى معترك 
العمل السياسي، وقد يقول قائل اننا 
عشنا املظاهرات في أوقات سابقة، 
لكننا نقول ان املظاهرات لم يسبق 
أن وصلت لعشرات اآلالف كما هي 
عليه اآلن معتبرا هذا األمر تطورا 
سياسيا واجتماعيا البد أن نلتفت 

اليه أيا كانت ظروفه.
وأضاف: نحن أمام مخاوف، إذ أن 
احتمال أن يأتي مشروع السلطة مبا 
يرضي الناس ضعيف وعلي العكس 
من ذلك فإن مشاريع السلطة التي 
حتدثت عنها وسائل االعالم جتعلنا 
امام تفصي����ل املناطق العطاء ثقل 
انتخابي فئوي وهو أمر غير مقبول 
من السلطة بأن تستخدم مشروعا 
بهذا الشكل لزيادة االوزان الفئوية. 
وقال انه إذا نفذت السلطة ما ذهبت 
اليه وسائل االعالم من مشروعات 
أمام  نشرت مؤخرا فإننا سنكون 

قانون مشوه يعزز الطائفية.
وبني ان صدور حكم الدستورية 
اشاع نوعا من الراحة إال أن احلديث 
عن مس����اعي حكومي����ة لتقليص 
أعاد املخاوف من جديد  االصوات 
خشية أن يدشن هذا التوجه أزمة 
قد متتد بنا لثالثني سنة أخرى فقد 
جاء قانون الدوائر اخلمس ليعدل 
قانونا ظل ل� 15 س����نة. وزاد ان ما 
يقال من مبرر لتقليص االصوات هو 
حتقيق عدالة لبعض املناطق واحلد 
من تبادل األصوات وهو ادعاء غير 
صحيح، ألن احلكومة عدلت العشر 
دوائر في السابق كان لتقليص فرص 
املعارضة في الوق����ت ذاته والتي 
تتغني احلكومة برقيها في الوقت 
الراهن. ولفت الى أن التعديل للدوائر 
اخلمس جاء بعد التحرك الشعبي 
غير املسبوق حتت عنوان »نبيها 
خمسة وهي التحركات التي أعلنت 
ميالد ساحة االرادة كما نراها حاليا، 

يختلف ع����ن االنتخابات املاضية 
التي أجريت في ظل وجود قضية 
فساد ظهرت وطالعها املجتمع كله 
وانزعج منها، أما اليوم فال توجد 
قضية مشابهة وال ينبغي أن نخالف 
الدستور ألن الناس ملت وقاربت 

على الكفر بالدميوقراطية.
من جانبه، قال استاذ القانون 
اننا  الفيلي:  الدس����توري د.محمد 
أمام حكم برفض طلبات احلكومة 
القائلة بعدم دس����تورية القانون، 
إذ قررت احملكم����ة أنه ليس لديها 
دليل على سالمة املطاعن وتعبير 
حتصني القانون املس����تخدم يجب 
أن نتعامل معه بحذر ألن القضاء 
املقارن يقرر حقيقة ان االخالل في 
حدود ما تفرضه الظاهرة اجلغرافية 
يكون مقبوال اما االخالل مبا فوق 

ذلك فهو مرفوض.
واضاف ان أهمية احلكم األخير 
تتمثل في أن االحساس القوي بان 
االنتخابات املقبلة مهددة بالبطالن 
نتيجة عدم دستورية القانون لم 
يعد له اساس بسبب صدور حكم 
احملكمة الت����ي أوضحت ايضا أننا 
امام قانون سيئ وسوء القانون ال 

يعني مخالفته للدستور.
وزاد ان حكم احملكمة الدستورية 
أن املش����رع ل����م يج����د دليال على 
عدم دس����تورية القانون، وان لكل 
مش����رع احلق في تعديل القانون 
التشريعية والسؤال هل  بالطرق 
هذه العب����ارة تعطي حق التعديل 
مبرسوم بقانون؟ وأجاب أن صدور 
مرس����وم بقانون له شروط ومنها 
ارتباط احلدث الس����ابق بضرورة 
آنية جتعله غير قابل لالنتظار وهو 
ما يجعله حدثا جديدا في حد ذاته. 
واوضح ان هناك عنصرا موضوعيا 
وآخر إجرائيا، فاملوضوعي، هو أن 
يكون ضرورة، واالجرائي يتعلق 
مبن يقدر الضرورة والتقدير مير 
مبراحل أولها مجلس الوزراء الذي 
يرفع مش����روعا بذلك، ثم يلي ذلك 
صاحب السمو االمير الذي يصدر 
املرسوم وأخيرا مجلس االمة الذي 
ينظر فيه بعد ذلك واخيرا احملكمة 
التي تراقب ذلك وفق  الدستورية 

القانون املقارن.
وبني ان القضية اآلنية لم تطرح 
من قبل أمام احملكمة الدس����تورية 
ولكن إذا استقرأنا األحكام السابقة 
يصبح من املتصور، واملنطقي أن 
تقبل احملكمة الدس����تورية فحص 
دس����تورية املرسوم بقانون ليس 
من ناحية التنظي����م الذي يتبناه 
صدور مرس����وم الض����رورة � مع 
الوضع في االعتبار أننا لسنا أمام 

)هاني الشمري( عبداهلل الرومي متحدثاً وبجواره د.محمد الفيلي والنائب السابق عبداهلل النباري 

الفيلي: القول 
إن االنتخابات املقبلة 

مهددة بالطعن 
لم يعد له أساس 

بعد حكم »الدستورية« 
األخير

النيباري: مبرر احلكومة 
لتقليص عدد األصوات 

ادعاء غير صحيح

أبلغت األمانة العامة ملجلس األمة سكرتارية 
األعضاء الذين مازال ندبهم مستمرا 

بإعطائهم مهلة من اليوم حتى اخلميس 
املقبل الذي يوافق الـ 11 اجلاري لاللتحاق 

بوظيفتهم األصلية وإنهاء ندبهم وذلك بعد 
صدور مرسوم حل املجلس. وأوضحت 
األمانة العامة ان البصمة املتعلقة بإثبات 

احلضور موجودة حتى اليوم املذكور.

األمانة العامة:
 اخلميس املقبل آخر دوام 

لسكرتارية النواب

االم����ر له وأن����ه وافق على 
وضع اس����مه على الوثيقة 
التي اطلع عليها، اال انه اصر 
على انه لم يوقع عليها، رغم 
مواف���قته على مضمونه���ا. 
ومت العرض عليه ان يثبت 
اسمه مع املوقعني خصوصا 
ان املجال مازال مفتوحا، او 
ان يعلن عن س����حب اسمه 
من املوقع����ني على الوثيقة 
نتيجة سوء فهم ما حصل 

بني الطرفني.
ه����ذا وتؤكد »ح����راك« 
ان املج����ال م����ازال مفتوحا 
لالخوة النواب وكذلك الكتل 
السياسية لوضع اسمائهم 
على وثيق����ة االمة الرافضة 

»حراك«: املال وافق على وضع اسمه 
في الوثيقة بعد االتصال به

ملرس����وم ضرورة بتعديل 
النظام االنتخابي احلالي، كما 
حلراك ح����ق توضيح االمر 
حفاظا على مصداقيتها ونفيا 

ألي امر يشوب ذلك.

أصدرت حركة »حراك« 
بيانا صحافي����ا حول نفي 
النائب الس����ابق صالح املال 
التوقيع على وثيقة احلركة، 
وجاء البيان كالتالي: توضيحا 
ملا تناقلته بعض وس����ائل 
االعالم واخلدمات االخبارية 
من اننا لم نأخذ موافقة االخ 
صالح املال في التوقيع على 
وثيقة االمة التي تبنتها حراك 
واملتضمنة التمسك بالنظام 
االنتخاب����ي احلالي ورفض 
اي مرسوم ضرورة لتعديل 
النظام االنتخابي القائم، نود 

توضيح اآلتي:
أوال: مت االتصال على االخ 
امل����ال واطالعه على  صالح 
مضمون الوثيقة ومت ارسالها 
له، وقد ابدى موافقته لوضع 

اسمه على الوثيقة.
االتص����ال  مت  ثاني����ا: 
عل����ى االمني الع����ام للمنبر 
الدميوقراطي لعرض الوثيقة 
عليهم، اال انه رفض وضع 

اسم املنبر.
ثالثا: بع����د االعالن عن 
الوثيقة، نف����ى االخ صالح 
امل����ال ان يكون قد وقع على 
الوثيقة او اطلع عليها، فتم 
د.محمد الكندرياالتصال عليه ومت توضيح  صالح املال

بقانون االنتخاب أو العبث 
التعديل  بالدس���تور وترك 
الذي  على قانون االنتخاب 
نتف���ق على ان���ه غير عادل 
للمجل���س املقب���ل لتعديله 
لتحقيق العدالة التي ننشدها 

جميعا.
الدوس���ري ان  وأضاف 
موقف���ه من تعدي���ل قانون 
االنتخاب جاء منسجما مع 
مواقفه السياسية السابقة 
في التصدي حملاوالت العبث 
بالدستور واملال العام، مؤكدا 
ان الرسالة التي بعثتها القوى 
الشبابية بأنها ترفض املساس 
بقانون االنتخاب كانت رسالة 
بليغة ومتثل غالبية الشعب 

الكويتي.
ن الدوس���ري للكتل  وثمنّ
واحلراك الش���بابي مواقفها 
الصلب���ة والش���جاعة في 
التصدي للفس���اد والعبث 
بالدستور، مؤكدا ان مثل هذه 

الدوسري يعلن مقاطعة االنتخابات 
في حال تعديل عدد األصوات

املواقف هي التي تقود نواب 
مجلس األمة نحو اإلصالح 
الذي يطالب فيه  السياسي 

أبناء الكويت املخلصني.

أكد النائب السابق حسني 
براك الدوسري انه لن يخوض 
االنتخابات أو يشارك فيها 
بأي ش���كل من األشكال في 
حال صدر مرسوم بتقليص 
عدد األصوات للناخب، الفتا 
الى ان أي تعديل على قانون 
االنتخاب يج���ب ان يكون 
من خ���الل ممثلي األمة وأي 
مساعي أو محاوالت تقودها 
أطراف في السلطة لتغيير 
قانون االنتخاب في مثل هذه 
الظروف احلساسة فإنها بذلك 
تقود البالد الى نفق مظلم.

وطالب الدوسري في بيان 
السياس���ية  الكتل  صحافي 
القبائل  املختلف���ة وأبن���اء 
والعوائ���ل وجميع أطياف 
الكويتي بتغليب  الش���عب 
املصلحة العامة على املصلحة 
أو أي حسابات  الشخصية 
خاصة، مؤكدا ان املصلحة 
حسني الدوسريالعامة اآلن هي عدم املساس 




