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بدر املال: مواقف رجاالت الكويت

في «التأسيسي» أقامت دولة دميوقراطية
استعرض النائب د.بدر 
املال في مؤمتر صحافي عقده 
باملركز اإلعالمي في مجلس 
األمــة فقرات مــن مضبطة 
التأسيســي فيما  املجلــس 
يتعلــق باســتقالة رئيــس 
الراحل عبدالعزيز  املجلس 
الصقر، مؤكــدا ان هذه هي 
مواقف رجاالت الكويت التي 
بنيت علــى اكتافهم الدولة 

وازدهرت دميوقراطيتها.
وقــال املال فــي تصريح 
باملركز االعالمي ملجلس األمة 

«للمرة االولى في تاريخ الدميوقراطية 
الكويتية تقدمت بطلب اقتراح بقرار 

بشــأن طلب إعفاء رئيس مجلس األمة من 
منصبه كرئيس للمجلس، مشــيرا إلى أن 
«هذا الطلب ليس نتيجة خالف شــخصي 
سابق مع رئيس املجلس الذي أكن لعائلته 
الكرمية كل تقدير واحترام لكن اليوم دورنا 
هو نقد ممارساته في رئاسة مجلس األمة».

وأضاف ان «هــذا االقتراح بقرار بطلب 
العــزل وقع عليه ٢٣ نائبا وأيده ٧ آخرون 
وللمرة األولى في تاريخ البرملان الكويتي 
٣٠ نائبا يطلبون إعفاء رئيس مجلس األمة 

من منصبه».
وقال: «تفاجئنا مســاء الســبت املاضي 
عندما أرســل جــدول األعمال غير متضمن 
الطلب، حيث رفض رئيس املجلس إدراجه 
بصفتــه وليــس بقرار من مكتــب املجلس 
الذي اجتمع امس االثنني ولم يكن مجتمعا 
قبــل ذلك أو حني ســلمت الطلب في نهاية 
يوم اخلميس املاضي اثناء الدوام الرسمي 
ولم يحصــل اي اجتماع ملكتب املجلس اال 

اليوم (أمس)».
وأضاف: «قطعا ان رئيس مجلس األمة 
هو من رفض إدراجه في جدول األعمال وهذا 
أمــر يعتبر تعارضا للمصالح وكان يتعني 
من األخ رئيس مجلس األمة ان ينأى بنفسه 
عن هذا املوضــوع باعتباره أمــرا مرتبطا 

بشخصه».
وأوضح املال ان «سبب تقدمي الطلب هو 
مــا حدث في جلســة ٣٠ مارس املاضي من 
وأد للدســتور بتأجيل استجوابات املقدمة 
واملزمع تقدميها لسمو رئيس مجلس الوزراء، 
وهذا الطلب غير دســتوري وغير مسبوق 
ومخالف مخالفة صريحة لالئحة الداخلية، 
ونتيجتهــا هي وأد املادة ١٠١ من الدســتور 
التي تعطي نائب مجلس األمة منفردا سلطة 

االستجواب».
وأضــاف: «هناك مذكــرة قانونية ترى 
ان هــذا الطلب مخالف للمــادة ١٣٥ واملادة 
١١٠ التي تتطلــب ان يكون التصويت نداء 
باالســم ولم يحصل هذا التصويت، وكان 
يتعــني على رئيس املجلس إعالن ســقوط 
الطلب مبوافقة ٢٩ عضوا في املرة األولى، 
إال انــه أجرى التصويت مرة أخرى وبرفع 

األيدي ٣٣ عضوا من أصل ٣٤».
وتابــع: «إضافة الى ذلك هناك شــبهات 
حقيقــة في وجــود هذا العــدد داخل قاعة 
عبداهللا السالم وما أظهرته تسجيالت الڤيديو 
لهذه اجللسة حتديدا في إعادة التصويت لكن 
أيا كان األمر كان يتعني ان يكون التصويت 

نداء باالسم طبقا للماده ١١٠».
وأضاف ان «املخالفة األخرى تتعلق باملادة 
٧٦ من الالئحــة الداخلية التي تقول انه ال 
يجوز املناقشــة في موضوع غير وارد في 
جدول االعمال اال لألمور املستعجلة وحتت 
بند ما يســتجد من أعمال واالســتجوابات 
املعلنة لم تكن مدرجة واملزمع تقدميها هي 
والعدم ولم تقدم الى اآلن، فكيف يتم اتخاذ 

قرار تأجيلها؟».
وقــال املال: «إنني وقتها أعلنت انه على 
األخ رئيس املجلس ان يعلن سقوط الطلب 
ألن مــا حصل حقيقة هي ســبة في تاريخ 
البرملان بأن يتلو قرارا بهذه الطريقة وكنت 
متوقعا أن يعود الى احلق ويعلن سقوط هذا 
الطلب إال انه حقيقة خرج في مؤمتر صحافي 
ولم يعلن سقوط الطلب مما دعاني إلى ان 
أعد االقتراح بقرار وأجمع التواقيع عليه».

وأضاف: «اآلن ســأذكر بعــض الوقائع 
فــي تاريخنا البرملاني التــي حقيقة كانت 
لها سجل مشــرف سواء من حيث تصرف 
رجاالت دولة في مســائل رئاســة املجلس 
وفي مسائل احملافظة على الدستور وأمتنى 
مــن األخ رئيس املجلس وهو يســتمع الى 
اآلن ان يعي تصرفات رجاالت الدولة التي 
قاموا بها وهم أشخاص بنيت الكويت على 
سواعدهم وكان لهم دور في نهضة الكويت 

وفي تأسيس احلياه الدميوقراطية».
وبــني ان «اول شــخص قــدم مــا لديه 
للكويــت وخدم فيه الكويــت هو املرحوم 
العم عبداللطيف محمد ثنيان الغامن الذي قدم 
مشروع الدستور الى األمير الراحل عبداهللا 
السالم وعند تقدميه مشروع الدستور ذكر 
هذه الكلمة (انه لشرف كبير لزمالئي اعضاء 
جلنة الدســتور ولشــخصي ان اتقدم الي 
ســموكم في هذا اليوم التاريخي نيابة عن 
احمللس التأسيسي مشروع الدستور الذي 
رأيتــم وضعه للبالد على اســاس املبادئ 
الدميوقراطية املستوحاة من واقع الكويت، 
مضيفا ان «اسماء من وضعوا املشروع هم 
العم عبداللطيف محمد ثنيان الغامن واألمير 
الوالد الشيخ سعد العبداهللا والعم سعود 
العبدالرزاق والعم حمود الزيد اخلالد والعم 

يعقوب احلميضي».
وتابع املال ان «هؤالء سلموا األمانة لألمير 
الراحل الشــيخ عبداهللا الســالم ولألسف 
اليــوم يأتينا األخ رئيــس ملجلس ليعبث 
بهذه األمانة ويعبث بسلطتنا كنواب مجلس 
األمة التي منحنا اياها الدستور والتي ائتمنا 
الشــعب الكويتي عليها وهــذه صوره من 

صور رجاالت الدولة».
وقال معقبا: «هؤالء رجاالت الدولة الذين 
كانوا يرون كرسي الرئاسة وسيلة خلدمة 
البلد وليست غاية يتم أحيانا تدمير مفاهيم 
الدميوقراطية وحقوق الشعب ومكتسباته 
الدستورية، وتلك املضبطة سأنشرها للشعب 
الكويتــي حتى يعي ويري تصرفات رجال 
الدولــة تلــك األســماء التي بنــت الكويت 
ودميوقراطيتهــا وحافظــو علــى احلقوق 

الدستورية وزهدوا الكراسي».

وأضاف ان «هذه مضبطة 
اجللســة السادسة في دور 
الثالــث  العــادي  االنعقــاد 
للفصــل التشــريعي االول 
وهي اجللسة التي نوقشت 
فيها استقالة العم عبدالعزيز 
الصقر - رحمه اهللا ورحم 
اهللا كل رجــاالت الكويــت 
الذيــن ذكــرت أســماءهم، 
ففي بداية اجللسة برئاسة 
صاحب السعادة عبدالعزيز 
حمد الصقر رئيس املجلس 
املضبطة تقول: «وقد تنحى 
سعادته من الرئاسة بعد قليل 
لسعادة ســعود عبدالعزيز 
العبدالــرزاق نائب الرئيــس ألنه في هذه 
اجللسة عرضت استقالته، العم عبدالعزيز 
الصقر زهد كرسي الرئاسة وقدمها وطلب منه 
األمير الراحل السيخ عبداهللا السالم ان يرجئ 
اســتقالته حلني عودته وعاد ســمو األمير 
الراحل ومع ذلك أصر على االســتقالة ألن 
الكرسي ال يزيده قيمه امنا العم عبدالعزيز 
الصقــر هو من يزيد الكرســي قيمة تنحي 
وأنت بجدول االعمال تستخدم سلطتك من 
دون جتميل عن طريق مكتب املجلس بدل 
التفرد بالســلطة وعدم االستماع لرأي ٣٠ 
نائبا ال يرغبون برئاستك بعدما رأوا جرأتك 

على الدستور والالئحة الداخلية».
واســتذكر املال كلمة الراحل عبدالعزيز 
الصقر بسرد نصها قائال: «حضرات الزمالء 
احملترمــني لقد ســبق ان اســتجبت لرغبة 
صاحب السمو أمير البالد املعظم ولرغبتكم 
في تعليق موضوع اســتقالتي من رئاسة 
املجلس، وذلك حلني عودة سموه الى أرض 
الوطن واآلن وقد عاد ســموه بسالمة اهللا 
فإني أعود وأؤكد للمجلس املوقر استقالتي 

من الرئاسة راجيا قبولها».
وأضــاف معقبــا: «قام الصقــر وتنحى 
من كرســي الرئاســة ليتركه للعم ســعود 
العبدالــرزاق، وحاول النــواب ثنيه بل مت 
التصويت ورفض املجلس بأغلبيته االستقالة 
اال انه اصر مرة أخرى على االستقالة وقال: 
«على كل حال انا أشكر املجلس على عواطفه 
وشــعوره ناحيتي وإمنا أكــرر وأرجو من 
املجلس ان يقبل رجائي، يرحمكم يا نواب 

مجلس األمة ان تقبلوا استقالتي».
وتابــع: «بعــد ذلك حتدث العم ســعود 
العبدالرزاق راجيــا الرئيس البقاء وليس 
٣٠ نائبا يطلب عزلك في ان يتفضل ويأخذ 
مكانه وأكرر رجائي مرة أخرى في ان تتفضل 
وتأخذ مكانك رئيســا لهــذا املجلس، نائب 
الرئيس لم يطمع بكرسي الرئاسة بل يرجو 
الرئيس الذي رفضت اســتقالته ان يصعد 
لكرســي الرئاســة إال ان العــم عبدالعزيز 
الصقــر رد انا أكرر شــكري لإلخوان على 
ثقتهــم الغالية ورجائي وأنا الزلت ســواء 
على منصة الرئاســة التي أوالني اخواني 
ثقتهم وشــرفوني بتوليها او عضوا زميال 
متعاونا سأكون بنفس الروح روح الوطن 
وخدمة الوطن التي كنا عليها ولكن أرجو 
ان أؤكد لإلخوان انني مصر على استقالتي 

وأرجو من املجلس قبولها وشكرا».
وأضاف: «العم جاسم القطامي - رحمه 
اهللا - صعــد لنائب الرئيس، وقال أشــكر 
حرص املجلس املوقر وحرص الرئيس على 
بقــاء احلياة الدميوقراطيــة وحرصه على 
التمثيل الشــعبي الــذي ال يجوز مطلقا ان 
توثر فيه تيارات األسرة وال يجوز مطلقا ان 
تكون احلياه الدميوقراطية خاضعة لضواغط 
خارجية قد تعــرض احلياة الدميوقراطية 
التي نحرص على استمرارها، حيث يرفض 
مجلســكم املوقر استقالة صاحب السعادة 
رئيــس املجلس ويرفض ايضا املســببات 
وكل الظروف التي جعلت سعادة الرئيس 

يقدم استقالته».
وتابع املال ان «العم يوسف سيد هاشم 
الرفاعي وزير الدولة استهل حديثه بكلمة 
رائعة جدا بني فيها املصلحة التامة، حيث 
قال ان املجلس ال يرغب في نقاش استقالتك 
وانا أؤيد هذا االجتاه، فسعادة رئيس املجلس 
املوقر أراد أن يختم مواقفه النبيلة، فأرجوك 
يا رئيس املجلس استمع ملا يفعله رجاالت 

الكويت».
وقال املال: «نائــب رئيس املجلس العم 
ســعود العبدالرزاق، يقول: (اآلن أنا ثابت 
عنــدي إن االســتقالة مرفوضــة، والعــم 
عبدالعزيز الصقر يتمســك باستقالته، ثم 
يقــول له نائــب الرئيس: ثابــت عندي أن 
االســتقالة مرفوضة فهل الرئيس مستعد 
ألن يتفضــل ويأخذ مكانــه أم ال؟ ثم يقول 
الرئيــس: «ال، ويبقى الــرأي اآلن لكم، هل 

ترغمون وترجون الرئيس أن يعود).
وأوضح ان «نائب الرئيس يخاطب النواب 
ويقول لهم ترجونه أن يعود، وهنا ٣٠ نائبا 
ال يريدونه، والعم عبدالعزيز الصقر يخاطب 

النواب هل ترجونه أن يعود؟».
وأضاف املال: «العم حمد احلميدة يقول 
في الواقع يؤســفنا أن رئيس املجلس قدم 
اســتقالته التي لم تقبل برفع األيدي وأنه 
يصر على االستقالة لذا ارجو إعادة التصويت 
بخصوص االســتقالة، وبدأ نائب الرئيس 
بإجــراءات إعادة التصويــت ويقول نائب 
الرئيس العم سعود عبدالرزاق: «نحن نحاول 
ان نأتي بالرئيس إلى الكرسي واللي يبونه 
اجلماعة يصير ان شاء اهللا، ومت التصويت 
مرة أخرى مجاملة للعم عبدالعزيز الصقر 
وبنــاء على طلب العــم عبدالعزيز الصقر 

ومتت املوافقة باألغلبية على استقالته».
وتابع املال: «هذه جلسة ١٦ فبراير يا أهل 
الكويت فيها أسماء ناصعة في تاريخ الكويت 
١٦ فبراير ٦٥ والتي نوقشت فيها استقالة 
العم عبدالعزيز الصقر، وجلسة ٢ مارس ٦٥ 
التي انتخب فيها العم سعود العبدالرزاق 
رئيســا للمجلس بدال من العم عبدالعزيز 
الصقر». وأضاف: «لم يترشح منافس واحد 
للعم ســعود العبدالــرزاق واملجلس زكاه 
رئيسا.. زكاه رئيسا مجلسا وحكومة، لم تكن 
هناك هذه النظرة التي نراها اليوم واألساليب 
التي تستخدم اليوم من رئاسة املجلس».

د.بدر املال

فايز اجلمهور: اإلعدام ملن يباشر أعمال السحر
تقدم النائب فايز اجلمهور 
باقتراح بقانون بإضافة مادة 
جديدة للقانون رقم ١٦ لسنة 
١٩٦٠ بإصــدار قانون اجلزاء 
تقضــي باحلبس ٥ ســنوات 
والغرامــة ١٠٠٠٠ أو بإحــدى 
هاتني العقوبتني لكل شخص 
يلجأ ملــن ميارســون أعمال 
السحر ويستعني بهم بقصد 
إيقــاع األذى بغيــره. ونص 

االقتراح على ما يلي:
(املادة األولى): يضاف إلى 
القانون رقم ١٦ لســنة ١٩٦٠ 
املشار إليه مادة جديدة برقم 

(٢٣٤ مكرر) نصها اآلتي:
مــادة ٢٣٤ مكــرر: كل من 
يباشــر أعمال السحر وذلك 
باســتعمال طــرق احتيالية 
ووســائل تخالف الشــريعة 
اإلســالمية ككتابــات مبهمة 
وعقد وادعى االتصال باجلن 
وتسخيرهم والتخاطب معهم 

والدجل وخداع الناس بالزعم 
بامتالكهــم قــدرات خاصــة 
وخارقة في حتقيق الرغبات 
وشفاء األمراض العضال بل 
استطالت أفعالهم إلى إحلاق 
األذى بالنــاس فــي أبدانهــم 
وسلب أموالهم والتفريق بني 
الزوجني. وقــد يصل اإليذاء 
البدني إلى املوت وفقد احلياة 

هذه الظاهــرة املدمرة وقطع 
دابرها فــي املجتمع فرصدت 
لفاعلها عقوبة اإلعدام تطبيقا 
للحكم الشــرعي فــي عقوبة 
الســاحر ملا يروى عن النبي 
صلى اهللا عليه وســلم «حد 

الساحر ضربه بالسيف».
ويعاقب باحلبس ٥ سنوات 
والغرامــة ١٠٠٠٠ أو بإحــدى 
هاتني العقوبتني كل شخص 
يلجأ ملــن ميارســون أعمال 
السحر ويستعني بهم بقصد 
إيقــاع األذى بغيــره أو حاز 
أو جلب من اخلارج أي مواد 
مما تستعمل في تلك األعمال 
بقصــد اســتخدامها في ذلك 
النشاط غير املشروع لتكون 
تلك التصرفات جرائم مستقلة 
بذاتهــا فضال عمــا ميكن أن 
تشكله من اشتراك في اجلرمية 
األولى بطرقــه املعروفة من 

اتفاق ومساعدة وحتريض.

أو حدوث عاهة مستدمية في 
اجلســد تؤدي إلــى اإلعاقة، 
ويتــم ذلك باســتخدام طرق 
احتيالية خادعة تتصادم مع 
الشريعة اإلسالمية وتخالفها 
منها الكتابات واألقوال املبهمة 
التي يدونها في أوراق وعقد 
أو يرددونها مع إطالق البخور 
والزعــم باالتصــال باجلــن 
والتخاطب معهم وتسخيرهم 
في حتقيق رغباتهم واالدعاء 
بالغيب. ونظــرا إلى أن هذه 
األفعال - فضال عن مخالفتها 
للشريعة اإلسالمية - فإنها 
تفسد املجتمع وتلحق األذى 
بالنــاس وتبــث فيــه روح 
االتكالية ونبذ العمل والقعود 
عن األخذ باألسباب فضال عن 
ضياع املال والصحة فقد جاءت 
املادة ٢٣٤ مكرر مادة جديدة 
إلــى قانــون اجلزاء  مضافة 
لتأثيم هذه األفعال واحلد من 

فايز اجلمهور

واالطــالع على الغيــب وأنه 
بامكانــه إحلاق األذى بالغير 
أو نفعهــم يعاقــب باإلعدام. 
ويعاقب باحلبس ٥ سنوات 
وغرامة ١٠٠٠٠ دينار أو بإحدى 
هاتني العقوبتني كل من يلجأ 
ملن ميارســون أعمال السحر 
بقصــد إيقاع األذى بغيره أو 
حــاز أو جلب من اخلارج أي 
مــواد مما تســتعمل في تلك 
األعمال بقصد استخدامها فيها.

(املــادة الثانيــة): يلغــى 
كل حكــم يخالــف أحكام هذا 

القانون.
(املادة الثالثة):على رئيس 
مجلس الــوزراء والوزراء - 
كل فيمــا يخصــه - تنفيــذ 
هذا القانــون، ويعمل به من 
تاريخ نفاذه. ونصت املذكرة 

اإليضاحية على ما يلي:
انتشــرت ظاهرة اشتغال 
بعض املنحرفني بأعمال السحر 
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«امليزانيات»: ٩٫٦ ماليني دينار مصروفات «الصندوق الوطني»
ناقشت جلنة امليزانيات واحلساب 
اخلتامــي األحد احلســاب اخلتامي 
للصنــدوق الوطني لرعاية وتنمية 
املشروعات الصغيرة واملتوسطة عن 
السنة املالية ٢٠٢٠/٢٠١٩ ومشروع 
ميزانية الســنة املاليــة ٢٠٢٢/٢٠٢١ 
ومالحظات األجهزة الرقابية املسجلة 

عليها.
وقال رئيس اللجنة د. بدر املال إن 

اللجنة تبني لها أن إجمالي املصروفات 
في السنة املالية ٢٠٢٠/٢٠١٩ بلغ نحو 
٦٫٨ ماليني دينار، بينما بلغ إجمالي 
اإليرادات نحو ١١٢ ألف دينار، وقدرت 
املصروفــات في مشــروع ميزانية 
السنة املالية ٢٠٢٢/٢٠٢١ بنحو ٩٫٦ 
ماليني دينار، بينما قدرت اإليرادات 
بنحــو ٤٠ ألف دينــار. وأضاف أن 
اللجنة تبني لها أيضــا عدم اعتماد 

البيانات املالية للميزانية الرأسمالية 
املاليتــني  للســنتني  للصنــدوق 
وكذلــك  و٢٠٢٠/٢٠١٩   ٢٠١٩/٢٠١٨
امليزانيــة التقديرية للســنة املالية 
٢٠٢٢/٢٠٢١ مــن قبل مجلس اإلدارة 
بســبب عدم انعقــاد أي اجتماعات 
ملجلس اإلدارة منذ بداية التشــكيل 

احلكومي اجلديد.
وأوضــح أن اللجنة تبني لها أن 

الصندوق الوطني اعتمد آلية دفعات 
رأس املال التي حتول من قبل الهيئة 
العامة لالستثمار، حيث مت االتفاق 
على حتويل مبلــغ ١٠ ماليني دينار 
شهريا حتى يبلغ النقد لدى الصندوق 
٣٠ مليون دينــار، وقد بلغ إجمالي 
الرصيــد احملول للصندوق من قبل 
الهيئة منذ بداية التأسيس ١٧٣ مليون 
دينار متثل متويل عدد ٨٨٤ مبادرا.

النائــب فــارس  تقــدم 
العتيبــي باقتــراح برغبــة 
بإلغاء وقف صرف املعاشات 
لــذوي اإلعاقــة عنــد بلوغ 
٦٥ ســنة، وإعــادة املبالــغ 
املسحوبة كافة من حسابات 
املســنني مــن ذوي االعاقة 
بسبب جتاوز العمر الـ ٦٥ 
ســنة. ونص االقتراح على 

ما يلي:
بناء على القانون رقم ٨ 
لسنة ٢٠١٠ في شأن حقوق 
االشخاص ذوي االعاقة، إذ 
نص القانون في املادة ٤٣ منه 

على أن «يستحق الشخص 
ذو اإلعاقة العاجز عن العمل 
معاش إعاقة طبقا للشروط 
واألوضــاع التي يصدر بها 
قرار من الهيئة إال أن الالئحة 
التنفيذية للقانون اشترطت 
لتطبيق هذا النص: أال تزيد 
ســن املعاق على ٦٥ ســنة 
ميالدية عند تقدمي الطلب».
وهــذا االشــتراط نــراه 
جتاوزا على القانون إذ إنه 
شــرط موضوعي لو أراده 
املشرع لوضعه في القانون.

ومع كل هذا جند أن هناك 

٢ من املــادة ١٥ من الالئحة 
التنفيذيــة للقانون بحذف 
النــص «وال يزيــد على ٦٥ 
ســنة ميالدية عنــد تقدمي 

الطلب».
املبالــغ  إعــادة   -٢
املسحوبة كافة من حسابات 
املســنني مــن ذوي االعاقة 
التي ســبق للهيئة سحبها 
من حساباتهم بسبب جتاوز 
العمر الـ ٦٥ ســنة ميالدية 
وإيداع املعاشات كافة التي 
لم تصرف بســبب الشرط 

نفسه بأثر رجعي.

قصورا في تطبيقه وجتاوزا 
صارخا في عمل الهيئة، ومن 
ذلك قصر تطبيق احلق في 
املخصص الشهري على سن 
٦٥، كمــا ورد فــي الالئحة 
التنفيذيــة للقانــون، وقد 
قامــت الهيئة بخصم مبالغ 
كبيرة من ذوي اإلعاقة بأثر 
رجعي بحجة جتاوز سن ٦٥ 
عاما األمر الذي أحلق الضرر 

الكبير بهذه الفئة.
لذا فإنني أتقدم باالقتراح 

برغبة التالي:
١- تعديــل نــص البند 
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