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ملجلس األمة واحملكمة الدستورية حق نظر مراسيم الضرورة

انتقدوا قرار املقاطعة وجتييش الشارع والقيام مبسيرات مناهضة للحكومة

الطبطبائي: حتديد حق الناخب
 في عدد األصوات سلطة تقديرية لألمير

سياسيون: اخلبراء الدستوريون أكدوا حق األمير
في إصدار مراسيم الضرورة وفق املادة »71« من الدستور

س���لطة تقديرية للمش���رع 
يمتلكها سمو األمير في حالة 
حل مجلس األمة على أن تكون 
تحت نظر مجلس األمة عند 
انعقاده أو المحكمة الدستورية 
عند الطعن بمرسوم القانون 
عند اللجوء إلى هذا الخيار، 
علما بأن المراسيم بقوانين 
التي صدرت خالل حل مجلس 
األمة انم���ا تمت وفقا للمادة 
)71( من الدستور وهو حق 
يملكه سمو األمير عند حل 

مجلس األمة.

يتس����نى للحرك����ة الوطنية 
الدميوقراطية أن تساهم في 
اإلصالح دون املش����اركة في 
السياسية والوصول  احلياة 
إلى عضوي����ة مجلس األمة، 
كما نؤكد ب����أن هنالك الكثير 
م����ن اإلصالحات املس����تحقة 
والواج����ب على مجلس األمة 
التصدي إلجنازها وضرورة 
الوزراء بتحمل  قيام مجلس 

املبادرة في تقدميها«.
البي����ان »ولذلك  وأضاف 
فإنن����ا نأم����ل أن يراجع كل 
م����ن املنب����ر الدميوقراط����ي 
الوطني  الكويتي والتحالف 
الدميوقراط����ي موقفيهما من 
مقاطعة االنتخابات واملبادرة 
بالدف����ع مبرش����حني أكف����اء 
خلوضها، كما نأمل أن تعمل 
القيادة السياسية، بعد هذه 
االنتخابات بتشكيل مجلس 
وزراء يتسم بالكفاءة وخبرة 
أعضائه ومهنيتهم ونزاهتهم 
ويتحمل مس����ؤولية التنمية 
املستدامة في البالد، خصوصا 
التنمية البشرية التي أهملت 
على مدى العق����ود املاضية، 
إضاف����ة إلى إص����الح النظام 
االنتخاب����ي وتطوير احلياة 
السياسية وإصدار قانون منظم 
لعمل األح����زاب واجلماعات 
السياسية، ومما ال شك فيه 
أن تطوير احلياة السياسية في 
البالد وحتقيق أهداف التنمية 
يتطلبان تشريعات وأنظمة، 
وفي الوقت ذاته البد أن يكون 
الدميوقراطية  العناصر  لدى 
الوطني����ة الصبر واجللد من 
أجل الوصول إلى تلك الغايات 
السامية، مضيفني  واألهداف 
التحوالت في املجتمعات  ان 
اإلنس����انية حتقق����ت بفعل 
النضال الدميوقراطي السلمي 
وعلى مدى عقود طويلة من 
الزمن، وال نتصور أن تكون 
التطورات س����تأتي مبا  تلك 
نحلم به دون تطوير مجتمعنا 
وتعزيز اإلصالحات في األنظمة 
التعليمية وحترير املواطنني 
م����ن الفكر املع����ادي للتطور 
واالنفت����اح ودون تأصي����ل 
التسامح واحترام حقوق جميع 
األف����راد واجلماعات وتعزيز 
دور املرأة في مختلف األنشطة 
السياس����ية واالقتصادي����ة 

واالجتماعية«.
وختاما، فإن علينا كعناصر 
في التيار الوطني الدميوقراطي 
أن نؤك����د على أنن����ا نحترم 
حق املشاركة في االنتخابات 
باعتباره حقا دستوريا جلميع 
املواطنني ميارس����ونه كيفما 
ش����اءوا في إطار الدس����تور 
والقانون واحلريات املكفولة 

لهم.

يخص عملية تقسيم الدوائر 
االنتخابية إال أن البعض مع 
األسف حاول بتعمد أو عدم 
او احاط���ة بمضمون  تعمد 
العلمي أن يسحب  التحليل 
ذلك على تقليص األصوات 
أنه كان من  إال  االنتخابي���ة 
الواضح عل���ى كل من يقرأ 
الكتاب ان يدرك أنه ال عالقة 
له اطالقا باألصوات االنتخابية 
ولم يتم التطرق إليها سواء 
من قريب أو بعيد وان تحديد 
الناخب بعدد األصوات  حق 
التي يحق له االدالء بها هو 

املستمر واملشاركة لذلك التيار 
في جميع االنتخابات النيابية 
منذ إقامة النظام الدستوري 
ف����ي البالد ف����ي ع����ام 1962 
التيار  وتعزيزنا لدور ه����ذا 
في منظم����ات املجتمع املدني 
وكافة الفعاليات الوطنية، إال 
أن قرار املقاطعة مت اتخاذه دون 
مبررات ومس����وغات مقنعة، 
وجاء وكأنه يتماشى مع موقف 
ما يطلق عليه كتلة األغلبية 
والتي خضعت للتيار الرجعي 
واحملافظ الهادف إلقامة الدولة 

الدينية في الكويت«.
البيان: »إن النضال  وقال 
الطويل الذي بذله الكويتيون، 
منذ املطالبة املبدئية باملشاركة 
السياسية في عام 1921 مرورا 
باملجلس التشريعي عام 1938 
ثم تتويج هذا النضال بقيام 
التأسيسي واعتماد  املجلس 
دستور البالد عام 1962، كان 
دائما يؤكد عل����ى قيام نظام 
سياسي وفق قيم الدولة املدنية 
ومبادئ حقوق اإلنسان، وقد 
أك����دت مواد الدس����تور على 
حقوق املواطنني وحرياتهم 
أم����ا مجموعة  الش����خصية، 
أغلبية مجلس األمة العام 2012 
املبطل فقد كانت حتمل أجندة 
الكويت  تؤكد على حتوي����ل 
من دولة مدنية دس����تورية 
إلى دول����ة ديني����ة وقد قام 
صاحب السمو األمير مبوجب 
صالحياته الدس����تورية برد 
مشاريع تعديل املادة الثانية 
واملادة 79 من الدستور ورد 
قانون تغليظ عقوبة اإلساءة 
للمقدس����ات الدينية«. وتابع 
البيان: »إذا كان هناك من يرى 
أن تعديل نظ����ام االنتخابات 
يه����دف إلى تكري����س هيمنة 
احلكومة عل����ى مجلس األمة 
بعد أن يتم انتخاب مرشحني 
موالني لها، قد يساهمون في 
تعزيز الفساد في البالد فإن 
املطلوب، إذا، العمل على دعم 
ترشيح عناصر وطنية نزيهة 
وذات سمعة سياسية مالئمة 
الفاس����دين، فكيف  ملواجهة 

المستش���ار  كونا: صرح 
بالديوان األمي���ري د.عادل 
الطبطبائي بأن بعض وسائل 
التواصل االجتماعي نشرت 
صورة م���ن صفحة مأخوذة 
من كتاب لنا صدرت الطبعة 
األولى منه ع���ام 1994، وقد 
تضمن تحليال علميا عن حل 
مجلس األمة وقرار سمو األمير 
الناخبين  الى هيئة  اللجوء 
ف���ي الخالف بين  للتحكيم 
مجل���س األم���ة والحكومة، 
مضيفا انه إذا كان من الواضح 
تماما ان ما تضمنه الكتاب كان 

أص����درت مجموع����ة من 
الش����خصيات والتي أسمت 
نفس����ها »املنتم����ون للتيار 
الوطن����ي« بيان����ا عبرت فيه 
عن أسفها من موقف البعض 
بإعالنه مقاطعته االنتخابات 
املقبل����ة، وجاء ن����ص البيان 

كالتالي:
الب����الد أوضاعا  تعي����ش 
سياسية مأزومة نتيجة لصدور 
القانون  املرسوم 20 لتعديل 
42 لس����نة 2006 واملتعل����ق 
بتحديد آلي����ة التصويت في 
االنتخاب����ات ومتكني الناخب 
للتصويت ملرشح واحد فقط 
بدال من أربعة، الذي أثار جدال 
سياسيا ونقاشا تخلله كثير من 
املالحظات واآلراء القيمة التي 
أثرته، إال أن جمهرة مهمة من 
اخلبراء الدستوريني أكدت حق 
صاحب السمو األمير بإصدار 
مراس����يم الضرورة مبوجب 
املادة »71« من الدس����تور، ثم 
حق مجلس األمة بعد انعقاده 
بإقرارها أو رفضها، أو الذهاب 
الى تعديل قانون االنتخابات 
اآلليات  والدوائر من خ����الل 
الدستورية والعمل املعتمدة 
بدال م����ن املقاطعة وجتييش 
الش����ارع والقيام مبسيرات 
مناهضة للحكومة ومتضادة 
مع صالحيات صاحب السمو 
األمي����ر، وغني عن البيان أن 
الكويت تستحق نظاما انتخابيا 
عادال ويؤكد التمثيل الصحيح 
جلميع شرائح املجتمع ويعزز 
الهوية الوطنية ويبعد البالد 
ع����ن االس����تقطابات القبلية 

والطائفية والعنصرية.
وأضاف البيان: »كما نعبر 
عن أس����فنا من املوقف الذي 
اعتمده املنب����ر الدميوقراطي 
الوطني  الكويتي والتحالف 
والقاض����ي  الدميوقراط����ي 
مبقاطع����ة االنتخابات دون 
إعطاء املجال لآلراء املخالفة 
إذ  املقاطعة واحترامها،  لهذه 
املنتمون  تأملنا كثيرا نح����ن 
للتيار الوطني الدميوقراطي 
في الكويت، حيث كان تأييدنا 

د.عادل الطبطبائي

عامر التميمي

جنيب احلميضي

عبداحملسن مظفر

بسام العسعوسي

محمد بوشهري إقبال األحمد

مها البرجس

املوقعون على 
البيان نيابة عن 

مجموعة من 
املنتمني للتيار  

الوطني
إبراهيم العبداحملسن، أحمد 

العيسى، إقبال األحمد، بسام 
العسعوسي، جمال احلمود، 

خالد الشمالي، خديجة 
بوشهري، سليمان السمحان، 

عامر التميمي، عبدالرحمن 
احلمود، عبدالرزاق معرفي، 

عبداحملسن مظفر، علي 
العنزي، غسان بورحمة، 
فيصل الدويهيس، محمد 

بوشهري، محمد املؤمن، مها 
البرجس، منصور حياة، موسى 

معرفي، ناصر املؤمن، جنيب 
احلميضي.


