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للحد من استخدام املال السياسي

شدد على أهمية املشاركة في االنتخابات واعتماد التغيير بالقنوات الدستورية

انتقد األعضاء الذين يتناولون قانون االنتخاب من غير فهم دستوري

اخللف: احملكمة الدستورية أكدت عدم اختصاصها 
في الدوائر االنتخابية..وأبرزت حق األمير في التعديل

املطيري: أطالب مبرسوم ضرورة ينظم الدعاية واإلنفاق االنتخابي

العبداجلادر لرئيس الوزراء: وزير العدل يالحقنا قضائيًا
على آرائنا الهادفة لصيانة السلطة القضائية

»الصحافيني« تستنكر ما تعرض له الدعاس
واحلسيني والعيد من استفزاز

استنكر مجلس ادارة نقابة 
الصحافيني االجراء الذي اتخذ 
يوم االحد املاضي ضد الزميل 
الدع����اس رئيس  عبداحلميد 
حترير صحيفة »عالم اليوم« 
والزمالء الصحافيني في جريدة 
»عالم اليوم« ناصر احلسيني 

وعلي العيد بعد انتهاء التحقيق 
معه في النيابة العامة واقتياده 
إلى مبن����ى املباحث اجلنائية 
بسيارة تابعة لوزارة الداخلية 
لدفع الكفالة املالية، وهو اجراء 
ندعو إلى ان تتم اعادة النظر به 
مع الصحافيني وذلك ملا تتمتع 

به الكويت من حرية التعبير 
الرائ����دة في محيطها االقليمي 

والعربي.
ادارة  وقال رئيس مجلس 
نقاب����ة الصحافيني مس����اعد 
الشمري ان االجراء الذي قامت 
به وزارة الداخلية مع الزمالء 

الدعاس واحلسيني والعيد ال 
ينسجم مع املكانة التي نتطلع 
إليها من قبل مؤسسات الدولة 
في احترام حري����ة الصحافة 
الراق����ي مع كل من  والتعامل 
مي����ارس هذه املهنة، الس����يما 
ان الصحافيني يس����اهمون بل 

يلعب����ون دورا كبيرا في نقل 
الكويت  صورة مش����رفة عن 
وبش����كل ايجابي وال تخالف 
القوان����ني احمللي����ة، وهذا ما 
نعتقده في تغطية جريدة »عالم 
اليوم« لألحداث السياسية في 

الكويت.

العبيد: مجلس األمة املقبل بيده رفض مرسوم الصوت الواحد

شدد مرشح الدائرة الرابعة 
مؤيد اخللف على أن »احملكمة 
الدستورية ليس من اختصاصها 
الدوائر  ف����ي تقس����يم  النظر 
االنتخابية واألصوات احملددة 
للناخ����ب، وه����ذا وارد بحكم 
أصدرته احملكمة نفسها، عندما 
نظرت في طعن احلكومة بقانون 
الدوائر االنتخابية اخلمس«. 
مشيرا إلى أن »احلكم قيد سلطة 
احملكمة الدستورية بالنظر في 
عدالة التوزيع من عدمه، واكد 
أن احملكمة ال تتدخل في عملية 

تقسيم الدوائر«.
موضح����ا أن »األم����ر ترك 
للتش����ريع الصادر من سمو 

األمير او مجلس االمة«. 
وقال اخللف: »حكم احملكمة 
الدستورية نفسه ايضا، انتقد 
األعضاء الذين يتناولون قانون 

أكد مرشح الدائرة األولى أحمد 
العبيد أن »احلديث الدائر حول 
نظر مرسوم الصوت الواحد عبر 
احملكمة الدستورية أو املجلس 
املقبل يعزز ما انتهينا إليه من 
وجوب التعامل مع هذا املوضوع 

وفقا لإلجراءات الدستورية«.
وأضاف العبيد في تصريح 
له أن »تأكيد صاحب الس���مو 
األمير على حق املعترضني على 
مرسوم الصوت الواحد اللجوء 
إلى احملكمة الدستورية، وتأكيد 
س���موه على القبول بالنتيجة 
التي ستصل إليها احملكمة، يبني 

طالب مرشح الدائرة الرابعة 
محمد عبدالرحمن املطيري رئيس 
مجلس الوزراء بضرورة اصدار 
مرسوم ضرورة وفقا للمادة 71 
من الدس���تور لتنظيم الدعاية 
االنتخابية واالنفاق االنتخابي 
اذ لن تستقيم عملية االنتخابات 
من دون وجود تنظيم تشريعي 
لالنف���اق االنتخاب���ي والدعاية 
االنتخابية مب���ا يضمن فرصا 

متساوية جلميع املرشحني.
وأوض���ح املطي���ري انه في 
ظل الفراغ التش���ريعي احلالي 
بشأن االنفاق االنتخابي ووضع 
ح���د أقصى له على غرار الدول 
املتحض���رة فإنه لن نكون أمام 
انتخابات حقيقية تعكس اإلرادة 

قال النائب السابق د.محمد العبداجلادر 
ردا على القضية املرفوعة ضده من وزير 

العدل جمال الشهاب على خلفية حديثه 
في الندوة التي أقيمت الشهر املاضي في 

ديوان املرحوم سامي املنيس، إنه سبق أن 
خاطب سمو رئيس مجلس الوزراء بعد 
توليه منصبه كرئيس للوزراء في 2012، 

مشيرا الى انه نصحه بضرورة احلذر من 

عدوه مرة وأن يحذر صديقه ألف مرة.
وخاطب العبداجلادر رئيس الوزراء 

بقوله: يا سمو رئيس مجلس الوزراء 
أحذرك من أداء وزيرك احملسوب على 
إحدى اجلمعيات الدينية، فبدال من أن 

يتفرغ ملعاونتكم في مهمتكم املعقدة هذه 
األيام، والتي أدعو اهلل ان يحفظ بلدنا من 
تداعياتها، يقوم السيد الوزير وبانتقائية 

مبالحقتنا على آراء كان الهدف منها حماية 
وصيانة السلطة القضائية دستوريا، وهي 
التي حرص عليها سمو األمير في خطابه 

األخير.
واختتم د.العبداجلادر تصريحه قائال: اعلم 

يا سمو رئيس مجلس الوزراء أن وزيرك 
لن يسكتنا ولن يثنينا عن مهمتنا الوطنية 

وساحة القضاء العادل بيننا وبينه.

مرسومه، وأعلن أن احملكمة لو 
أقرت عدم صحته، فإن سموه 
سيتراجع عنه«، مشددا على 
أن »س����مو األمير يقدم لهؤالء 
الرافضني درسا دستوريا في 
كيفية احترام السلطات، وصيانة 
الدستورية حفظا  النصوص 
لالستقرار واألمن، والوصول 
الى ممارسة دميوقراطية سليمة 
وراسخة«. متسائال: »هل ينظر 
هؤالء إلى النصوص الدستورية 
بعني محايدة وعلمية بعيدا عن 
الشخصانية واالجندات اخلفية 
واألهداف امللتوية التي ال تخدم 
الكويت وأهلها«، مضيفا: »لو 
فعلوا ذلك، حتما سنصل إلى 
احلكمة والتعقل وبلوغ سلطة 
تش����ريعية وحكومة قادرتني 
عل����ى التع����اون مع����ا للبناء 

والتنمية«.

املزيد منها باألدوات التي كفلها 
الدستور، وبعيدا عن املقاطعة 
التي تترك املؤسسات الدستورية 
لقمة سائغة بيد أعداء الدستور 

والدميوقراطية.
وأعاد العبيد التأكيد على أن 
املقبلة هي فرصة  االنتخابات 
مناس���بة للوص���ول إلى قاعة 
عبداهلل السالم، والعمل حتتها 
على رفض املرس���وم باألدوات 
الدستورية التي يتيحها العمل 
التشريعي الذي كافحت أجيال 
ع���دة من أبن���اء الكويت ألجل 

حتقيقه.

على وضع حسابات مصرفية 
خاصة للمرش����ح وانحس����ار 
السرية املصرفية عنها وبيان 
حجم األموال التي تودع في تلك 
احلس����ابات في حدود األقصى 
لالنفاق االنتخاب����ي، مع بيان 
تناسب تلك املصروفات مع اسعار 
الدعاية وبيان مصادر األموال 
التي تودع في تلك احلسابات، 
فانه س����يلجأ التخاذ اجراءات 
قانونية يكفلها له الدستور مبا 
يضمن تكاف����ؤ الفرص جلميع 
املرشحني وصوال الى ان يكون 
البرمل����ان القادم برملانا حقيقيا 
ممثال إلرادة األمة التي هي مصدر 
السلطات وفقا للمادة السادسة 

من الدستور.

املوضوع، فأتى نافيا ترويجهم، 
ومؤكدا صحة مرسوم تقليص 

االصوات«. 
مشيرا الى ان »من توجه الى 
االدارية حاليا طاعنا  احملكمة 
في مرسوم تقليص االصوات 
فقد م����ارس حقا قضائيا كفله 
الدستور، لكن النتيجة هي أن 
احملكمة لن تنظر في القضية 
لعدم االختص����اص، مبينا أن 
النظر في  أكد أن  »الدس����تور 
مرسوم الضرورة هو ملجلس 
االمة املقبل، فله ان يثبت هذا 
املرسوم أو يلغيه، وفق ماترى 

غالبية البرملان اجلديد«. 
ولفت اخللف إلى ان »سمو 
األمير طرح على بعض األعضاء 
الرافضني ملرس����ومه أن تكون 
احملكمة الدستورية هي الفيصل، 
رغم تأكد سموه من دستورية 

وش���دد العبيد على أهمية 
املشاركة في االنتخابات، واعتماد 
الدستورية  التغيير باألدوات 
بعيدا عن اللجوء إلى املقاطعة 
التي قد يكون ضررها أكبر بكثير 
من نفعها، مؤكدا في الوقت نفسه 
على أن لغة احلوار ينبغي أن 
يكون لها الصوت األعلى، ومشيرا 
الدميوقراطية  إلى أن املسيرة 
الت���ي حققت اجن���ازات مهمة 
طيلة ما يزيد عن نصف القرن 
إلى مش���اركة  املاضي حتتاج 
فاعلة لتساهم في ترسيخ تلك 
املكاسب والعمل على حتقيق 

العملية االنتخابية على عواهنه 
دون اي تنظيم ال يقل تأثيرا عن 
تلك املخالفات بل يتجاوزها، اذ 
ان تلك املخالفات تتم في اخلفاء 
وليس العلن، بينما االنفاق يتم 

بشكل كبير وعلني.
وق���ال املطي���ري ان االنفاق 
االنتخاب���ي وصل ال���ى مرحلة 
اجلن���ون بل ان حتى اس���عار 
الدعاي���ة االنتخابية قد وصلت 
ألرقام فلكية وهو ما قد يقصر 
االنتخاب���ات على األثرياء دون 

الفقراء.
وحذر املطي����ري من انه اذا 
لم تب����ادر احلكومة الى اصدار 
مرسوم ضرورة بشأن تنظيم 
االنف����اق االنتخاب����ي، مرتكزا 

االنتخاب من غير فهم دستوري، 
ووصفهم بأنهم يلبون رغبات 
ناخبيهم والتي قد تتعارض مع 
مصالح األمة التي يجب على 
عضو مجلس األمة أن ينتهجها 
ويحافظ على مقدراتها ويقوم 
بواجبه جتاه األمانة امللقاه على 

عاتقه«.
وأضاف، »هذا احلكم يعني 
من دون لبس حق سمو األمير 
في اصدار مرس����وم الضرورة 
في تعديل قان����ون االنتخاب، 
ويؤكد أن مرس����وم سموه في 
شأن تقليص اصوات الناخب 
دستوري وال تشوبه شائبة«، 
مبينا أن »اخلبراء الدستوريني 
أيدوا ذل����ك، وآخرهم اخلبير 
الدستوري د. عادل الطبطبائي، 
الذي كان يستشهد به معارضو 
املرسوم، ويروجون رأيه في 

الوحيدة للتعامل  الوسيلة  أن 
مع هذه القضية هي الدستور 

وال شيء غير الدستور«.
وقال العبيد ان »هذا ما سبق 
أن نادينا به، وأكدنا عليه حني 
تقدمن���ا خل���وض االنتخابات 
إلى أن  التشريعية«، مش���يرا 
»الفيصل ف���ي التعامل مع هذا 
املرس���وم ينبغي أن مير عبر 
الدس���تورية، سواء  الوسائل 
عن طريق الطعن في املرسوم 
أمام احملكمة الدستورية، أو في 
مجلس األمة املقبل، الذي ميكنه 

رفض هذا املرسوم«.

الشعبية، فمن ميلك املال يستطيع 
ان يوصل أفكاره الى الناخبني بل 
يستطيع ان يؤثر على ارادتهم 
وقناعاتهم بشكل كبير، وخير 
دليل على ذلك ان اغلب دراسات 
أساتذة اإلعالم في العالم كشفت 
ان االنفاق االنتخابي لدى املرشح 
او احلزب الذي ميلك موارد مالية 
ضخمة له دور كبير في توجيه 
ارادة جمهور الناخبني، بل انه 
حتى يقضي على املرشح الذي 
ال ميلك موارد تضاهي موارده.

وأكد املطيري انه مع احلديث 
عن مخالفات ق���د تعتري هذه 
االنتخابات من اس���تخدام املال 
السياسي ومترير معامالت غير 
قانونية، فإن ترك االنفاق على 

مؤيد اخللف 

أحمد العبيد

محمد املطيري

د.محمد العبداجلادر

التوعوية.
وأوضح الكندري أن ندوة 
ستقام يوم 13 نوفمبر للدكتور 
غامن النجار بعنوان »دستور 
الكويت بني املبدأ والتطبيق« 
وذلك في القاعة الدولية لكلية 
العلوم االجتماعية، وأضاف 
ان كتابا ارشاديا سيصدر عن 
العامة قريبا ليواكب  األمانة 
البرملانية  أجواء االنتخابات 
ويتضمن معلومات قيمة وهامة 
عن األداء البرملاني واجنازات 

مجلس األمة التشريعية.
ودعا الكندري الى التفاعل 
مع هذه األنشطة التي تهدف 
الى ترسيخ الوعي الدستوري 
والقانوني لعمل املؤسس���ة 
التشريعية في هذه املناسبة 
املهمة والتي لم تكن عادية في 

تاريخ الكويت.
الكن���دري حديثه  وختم 
الش���كر لعميد كلية  بتقدمي 
العل���وم االجتماعية أ.د.عبد 

تقيم معرضاً ثقافياً وفوتوغرافياً بجامعة الكويت في 11 اجلاري

عقد مؤمتراً صحافياً مبقر اجلمعية عصر أمس

الكندري: األمانة العامة حتتفل
بذكرى صدور الدستور

التعاون  الرضا أسيري على 
الكبير الذي بذله وادارة الكلية 
العامة  لتسهيل مهمة األمانة 
اقام���ة هذه  باملجل���س على 
االحتفالي���ة املهمة والعزيزة 

على قلوب الكويتيني.

تنطلق فعالي���ات األمانة 
العامة مبجلس األمة لالحتفال 
بالذكرى اخلمس���ني لصدور 
دس���تور الكويت م���ع بداية 
األسبوع املقبل والذي يصادف 

11 نوفمبر من كل عام.
العام ملجلس  وقال األمني 
األمة ع���الم علي الكندري ان 
األمانة العامة س���تقيم خالل 
الفترة م���ن 11 الى 14 نوفمبر 
اجلاري وبالتعاون مع عمادة 
العل���وم االجتماعية  كلي���ة 
بجامع���ة الكويت مش���كورة 
معرضا ثقافيا واعالميا يتم 
خالله عرض مطبوعات األمانة 
العامة اخلاصة بهذه املناسبة 
على جمهور الطالب والطالبات 

في الكلية. 
كم���ا س���يقام مع���رض 
فوتوغرافي للصور التاريخية 
اخلاص���ة بفت���رة املجل���س 
التأسيس���ي بالتزام���ن م���ع 
عالم علي الكندريمعرض الكت���ب واملطبوعات 

احلميدي: دور جمعية حقوق اإلنسان رصد 
األحداث بحيادية وليس املشاركة في املسيرة

احتجاجا على ما تعرض له مدير اجلمعية 
الكويتية حلق����وق اإلنس����ان احملامي محمد 
احلميدي في مس����يرة كرام����ة وطن 2، اقامت 
اجلمعية الكويتية حلقوق اإلنس����ان مؤمترا 
صحافيا امس مبقر اجلمعية شرح من خالله 
احملامي محمد احلميدي ما تعرض له على يد 

قائد من القوات اخلاصة.
في البداية قال احملام����ي ومدير اجلمعية 
الكويتية حلقوق اإلنسان محمد احلميدي ان 
»احلادثة متت باالعتداء علي من قبل احد رجال 
القوات اخلاصة وهو العقيد شكري النجار اثناء 
فض مس����يرة كرامة وطن 2، مبينا انه ذهب 
كونه مدير جلمعية حقوق االنس����ان للعقيد 
علي ماضي طالبا منه الس����ماح للمتظاهرين 
بالعودة لسياراتهم بعد فض املسيرة خصوصا 
ان القوات اخلاصة كانت ترفض فتح الطريق 

للمتظاهرين.
وبني احلميدي ان العقيد علي ماضي ابدى 
تفهمه وأمر احد الضباط بالسماح للمتظاهرين 
بعودتهم الى مركباتهم ولكن فوجئت بشخص 
خلفي يقول لي هل انت محمد احلميدي وأجبته 
بنعم ومن ثم قام بدفعي بقوة وتلفظ بألفاظ 
بذيئة مبينا انه ذهب مجددا للعميد علي ماضي 
طالبا تفسير ما تعرض له من العقيد شكري 
النج����ار إال ان علي ماضي ل����م يجب واكتفى 
بالصم����ت، موضحا »انني غادرت بعد ان امر 
شكري النجار العسكريني بضربي خصوصا 

كوني راصدا جلمعية حقوق االنسان«.
وأك����د احلمي����دي ان دور جمعية حقوق 
االنسان رصد االحداث بشكل محايد ولم نكن 
وسط املسيرة وإمنا في اطراف املسيرة لرصد 

احلدث.
واستشهد احلميدي باإلعالن العاملي حلماية 
املدافعني عن حقوق االنسان الذي وقعت عليه 
الكويت خصوصا املادة 12 التي تنص على ان 
لكل فرد احلق في القيام مبفرده وباالشتراك مع 
غيره باملشاركة في األنشطة السلمية واملوجهة 
انته����اكات حقوق االنس����ان واحلريات  ضد 
األساسية، واملادة 20 التي تنص على ان لكل 
شخص حقا في حرية االشتراك في االجتماعات 
واجلمعيات السلمية مبينا ان هذه االتفاقية 
اخلاصة بحقوق االنسان تلزم وزارة الداخلية 

بحماية حقوق الراصدين.
وأبدى احلميدي استغرابه من تصرف العقيد 
شكري النجار خصوصا ان هناك من هو اعلى 
رتبة عسكرية منه، متسائال »اذا كنت انا راصدا 
للحدث ومدير جمعية حقوق اإلنسان وكانت 
هذه الطريقة التي عوملت بها فما بال املواطن 

البسيط الذي يجهل حقوقه؟!«
من جانبه، قال احملامي شريان الشريان ان 
ما تعرض له الزميل محمد احلميدي هو امر 
متوقع خاصة بعد املتابعة للمسيرات اكتشفنا 

ان مثل هذه االحداث تتكرر باستمرار والغريب 
في هذا األم����ر ان املعتدى عليه هو مدير عام 
جمعية حقوق اإلنسان، متسائال كيف هو حال 
اإلعالميني واملواطنني الذين قد يجهلون حقوقهم 
الدستور واالتفاقيات  التي حددها  القانونية 

التي وقعت عليها الكويت.
وأبدى الشريان خوفه من املستقبل إذا لم 
نقف صفا واحدا ضد هذه االنتهاكات، مشيرا 
الى ان حق التجمع هو حق سلمي وفق املادة 20 
و21 من العقد الدولي حلقوق اإلنسان خصوصا 
ان الكويت تتمتع بدستور يفوق كل القوانني 

الدولية وان ما حصل يخالف ذات القوانني.
وأضاف الشريان اننا مع رجال األمن وهم 
اخواننا ونحن ندعمهم ونؤيدهم ولكن ال نقبل 
مبثل هذه التصرفات التي متس كرامة اإلنسان 
وتخالف القوانني، وما حدث هو ممارس����ات 
خاطئة متمنيا على مسؤولي الدولة التعامل 
بحكمة مع حق التعبير الس����لمي الذي كفله 

القانون.
من ناحيته، قال د.يوس����ف الصقر عضو 
جمعية املقومات األساسية حلقوق االنسان: 
نح����ن ال نقبل بالتعدي على رجال األمن وفي 
نفس الوقت ال نقبل بالتعدي على املواطنني، 
وأيضا ال نقبل مطلقا بالتعدي على الراصدين 
من جمعية حقوق االنسان، مؤكدا أن جمعية 
مقومات حقوق االنسان لديها راصدون كانوا 
متواجدين في مسيرة كرامة وطن، مبديا قلقه 
من هذه القضية ألن مدير جمعية حقوق االنسان 
يتم التعرض له مبثل هذا االعتداء واالنتهاك 

فما بال املواطن؟!
وأك����د الصقر ان املقصود والهدف من مثل 
هذه اجلمعيات ليس التحريض الدولي على 
الدولة ولك����ن املقصود منها هو احلفاظ على 

حقوق اإلنسان وكرامته.
من جانبها، قالت الناش����طة احلقوقية في 
مجموعة 29 رنا العبدالرزاق ان ما تعرض له 
رئيس جمعية حقوق اإلنسان احملامي محمد 
احلميدي ال ميسه فقط وإمنا ميس جميع من 
يعمل في مجال حقوق اإلنس����ان واحلقوقيني 
مؤك����دة ان هناك قلقا لدى البعض من ارتفاع 
صوت املطالبة واحترام حقوق اإلنسان مما أدى 
الى ارتكاب مثل هذه االنتهاكات وهو يعكس 

الروح العامة للتعامل مع احلقوقيني.
اليوم ليس����ت  أننا  العبدالرزاق  وأضافت 
مطالبن����ا من الداخلية ضب����ط النفس وربط 
اجلأش، بل نحن الي����وم نتعامل مع معضلة 
كبيرة خصوصا اننا منلك دستورا ينص مبادته 
44 على حرية التعبير السلمي ومنلك ايضا 
عهدا دوليا حلقوق اإلنسان وقعت عليه الكويت 
وينص مبواده 12 و21 و20 على حرية التعبير 

والتجمع السلمي.
سلطان العبدان  ٭
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