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االربعاء ٢٠ فبراير ٢٠١٩ تكميلية ٢٠١٩

فاكس:  ٥٨٧ ٧٢ ٢٢٢   -   ٨٣٠ ٧٢ ٢٢٢
majlisalomma@alanba.com.kw للتواصل:  

العدواني: 
إيقاف قرار وقف 

قيد الناخبني 
لتجنب الطعن

حملــة  رئيــس  أعلــن 
حمايــة الدســتور اإلعالمي 
العدواني  والناشــط ســعد 
عــن توجيهــه رســالة الى 
نائب رئيس الوزراء ووزير 
الداخلية الشيخ خالد اجلراح 
جاء فيهــا: إميانــا بتحقيق 
املــادة 45 من البــاب الثالث 
باحلقوق والواجبات العامة 
التــي نص عليها الدســتور 
الكويتــي بأحقيتنــا كأفراد 
أن نخاطب السلطات العامة 
كتابــة وبتوقيعــه. ومــن 
خــالل تلــك املــادة ســأقدم 
رســالتي مكتوبــة وموقعة 
الــى وزيــر الداخليــة. لقد 
طالعتنا الصحف والقنوات 
الفضائيــة بالقــرار رقم ٩4 
بتاريــخ ٢٠١٩/٢/5 بشــأن 
الدعوة لالنتخابات التكميلية 
االنتخابيتــن  الدائرتــن 
)الثالثــة والثالثــة( والتي 
ستجرى بتاريخ ١6/3/٢٠١٩ 
بتعذر فتح قيد الناخبن لهذا 
العام. وإميانا بحق املشاركة 
السياسية التي أصلتها مواد 
دستور ١٩6٢ وهي احملافظة 
الدســتوري  احلــق  علــى 
باملشــاركة السياســية لكل 
أطياف الكويت والتي أكدها 
قانون 35 لسنة ١٩6٢ والذي 
حدد خارطة طريقة املشاركة 
الدســتورية وهــي القواعد 
الدســتورية امللزمــة بواقع 

التنفيذ.
ورغم وضوح النصوص 
وزارة  أن  إال  القانونيــة 
الداخلية اعلنت في اخلامس 
من فبراير اجلاري عدم تنقية 
جداول الناخبن لهذا العام. 
وهــذا مدعــاة لتعكير صفو 
االنتخابــات القادمــة وفتح 

باب كبير للطعن بها.
وختاما: أوجه رسالتي من 
مواطن هو من جيل الدستور 
والذي تربى وعاش مع ١83 
مادة دستورية. فإننا ننظر بك 
 كرجل اصالحي استطعت ان 
حتــول العابثن باملال العام 
وكذلــك  احملكمــة  لعدالــة 
اســتطعت ان جتــدد دمــاء 
وزار  اركان  فــي  الشــابة 
الداخليــة. ونرى نحن مدى 
استطاعتك بعد رسالتنا هذه 
تصحيح اخلطيئة الدستورية 
والقانونيــة. )بإلغــاء قرار 
القيــد االنتخابــي(  إيقــاف 
ملدة عــام تصحيحا للوضع 

السياسي.

سعد العدواني

مرشح الدائرة الثانية أكد أن البالد تعاني من مشاكل عدة متراكمة

املوسوعة الدستورية تستعرض جلسات املجلس التأسيسي وجلنة صياغة الدستور
إعداد ـ هادي العجمي

بعد إصداره اجلزء األول من 
املوسوعة الدستورية في شهر 
أكتوبر ٢٠١8، أصدر األســتاذ 
عبداهلل جنيب املال اجلزء الثاني 
من املوسوعة الدستورية في 
خطــوة من شــأنها تســليط 
الضوء على كثير من املواقف 
واألحداث ذات الصلة باحلياة 
الدميوقراطيــة فــي الكويــت 
وما شكل مرجعا بالغ األهمية 
للدراسن والباحثن في العلوم 
السياسية بشكل عام وبالنظام 
الكويتي والتجربة  السياسي 
الكويتيــة  الدميوقراطيــة 
واجلوانب املتعلقة بالدستور 

الكويتي بشكل خاص.
الثاني  ويحتــوي اجلــزء 
من املوسوعة السياسية على 
تفاصيل املجلس التأسيســي 
وجلســاته التــي وصلت الى 
4845 دقيقة، في حن سجلت 
اجتماعات جلنة الدستور ٢3 
جلسة بواقع ٢4١5 دقيقة تلك 
األعمال التي أجنزها ٢٠ عضوا 
التأسيسي،  منتخبا باملجلس 
اضافة الى ١4 وزيرا منهم ثالثة 
وزراء منتخبــن مبجموع 3١ 

عضوا.
ان  املوســوعة  وتبــن 

متسلســلة بــدأت بتاريخ ١6 
مايو ١٩6٢ وانتهت بتاريخ ٢7 

اكتوبر ١٩6٢.
املوســوعة  وكشــفت 
الدستورية ان هناك مواد أخذت 
أرقاما مختلفة عما هو موجود 
بالدستور بعد التصديق عليه 

اللجنــة بينما حمل الرقم ١٢٠ 
في الدستور. كما تبن ان عددا 
من املواد الواردة في احملاضر 
أثناء مناقشتها الغيت ولم يعد 
لها وجود بنصوص الدستور 
املعلــن واملعتمد كما هو أثناء 
مناقشــة املادة 8 والتي ظلت 
مساحة بيضاء دون أي حرف 

أو كلمة.
كمــا أوضحت املوســوعة 
الدســتورية حضــور وغياب 
أعضــاء املجلس التأسيســي، 
وقــد تفــاوت األعضــاء فــي 
نســبة احلضور والغياب عن 
اجللسات إال ان األعضاء حمود 
الزيد اخلالد وسعود العبداهلل 
الصبــاح وعبداللطيف محمد 
الغــامن وعبداهلل فهــد الالمي 
ومحمد يوسف النصف ويوسف 
خالد املخلد لم يتغيبوا عن أي 
من جلسات املجلس التأسيسي 

وحضروا جميع جلساته.
وتســتعرض املوســوعة 
الدســتورية أحداث اجللســة 
األولــى للمجلس التأسيســي 
والتي شهدت حضور أعضاء 
املجلس ما عدا الشــيخ مبارك 
احلمد الصباح وزير األوقاف 
آنذاك، كما تولى األمانة العامة 
للمجلس السيد خالد الغربلي، 
وحضــر اجللســة عــدد مــن 

١٩ شــعبان سنة ١38٢ املوافق 
١5 يناير ١٩63 برئاسة رئيس 
املجلس التأسيسي عبداللطيف 
محمــد الثنيــان الغــامن، وقد 
شهدت اجللسة اخلتامية كلمة 
رئيس املجلــس وكلمة نائب 
رئيس مجلس الوزراء بالوكالة 
آنذاك الشيخ جابر األحمد. كما 
كان لكل مــن األعضاء مبارك 
احلســاوي ومحمــد وســمي 
وخليفة اجلــري كلمته خالل 

اجللسة.
كما تستعرض املوسوعة 
الدستورية أعمال جلنة صياغة 
الدستور والتي كانت جلستها 
األولى بتاريخ ١٩6٢/3/١7 مرورا 
بجلساتها الى اجللسة ٢3 وهي 
اجللسة اخلتامية صباح يوم 
الســبت ١٩6٢/١٠/٢7 والتــي 
شــهدت تالوة املــادة 4١ وهي 
املادة الوحيدة املؤجلة باإلضافة 
الى القســم الثاني من املذكرة 
التفسيرية وهو القسم اخلاص 
بتفســير بعــض النصــوص 
لتنتهــي اللجنة من مناقشــة 
املواد في متام الســاعة 5٠.١١ 
وبذلك تكون اللجنة قد انتهت 
من أعمالها وأحالت املشــروع 
الى املجلس ملناقشته وإقراره.

وفي جزء آخر من املوسوعة 
وّثقت اللجان الدائمة للمجالس 

من ســمو أمير البالد الشــيخ 
عبداهلل السالم الصباح بتاريخ 
١١ نوفمبر ١٩6٢ وعلى ســبيل 
املثال نص املادة اخلاصة بعدم 
اجلمع بن عضوية مجلس األمة 
وتولي الوظائف العامة حمل 
الرقــم ١٢3، كما ورد مبحاضر 

املدعوين ومنهم أعضاء السلك 
الديبلوماسي ورجال الصحافة 

واإلذاعة والتلفزيون.
وخــالل اجللســة األولــى 
حضر صاحب الســمو األمير 
الشيخ عبداهلل السالم الصباح 
وألقي خطاب االفتتاح ليشهد 
جدول األعمال بعد ذلك انتخاب 
رئيس املجلس وانتخاب نائب 
رئيس املجلس وتالوة الرسائل 
الــواردة للمجلس إضافة الى 
تغيير مواعيد اجللسات، لتكون 
في الســاعة الثامنة والنصف 
من صباح يوم الثالثاء من كل 
أسبوع ابتداء من يوم الثالثاء 
الواقــع في ١٩6٢/١/3٠ على ان 
يعقد املجلس اجتماعات اخرى 
عند احلاجة في غير هذا اليوم، 
كما قدم العضو احمد اخلطيب 
اقتراحــه بأن تكون جلســات 
املجلس علنية وقرر املجلس 
عدم البت فيه خالل اجللســة 

وتأجيله.
وتســتمر املوســوعة في 
استعراض جلســات املجلس 
التأسيسي واألحداث والقرارات 
التي شهدتها لتصل الى اجللسة 
األخيرة رقم 3٢ وهي اجللسة 
اخلتامية العلنية مبقر املجلس 
التأسيســي في متام الســاعة 
التاسعة من صباح يوم الثالثاء 

املتعاقبة في مقدمتها املجلس 
الــذي شــّكل ١٢  التأسيســي 
جلنة برملانية وفــي مقدمتها 
جلنة إعداد الدستور بعضوية 
كل مــن عبداللطيــف محمــد 
ثنيان الغــامن رئيس املجلس 
والشيخ سعد العبداهلل وزير 
الداخليــة وحمود الزيد وزير 
العــدل وســعود العبدالرزاق 
)عضوا( ويعقوب احلميضي 
)أمينا للســر(، كما مت توثيق 
جميع اللجان وجميع أعضاء 
هذه اللجــان املختلفة وصوال 
الى جلان مجلس األمة للفصل 
التشريعي اخلامس عشر دور 
االنعقاد الثالــث والتي بلغت 

١١ جلنة.
املوســوعة  وتســتمر 
الدســتورية في توثيق جلان 
املجالس لتنتقــل الى اللجان 
املؤقتة ابتداء من جلان مجلس 
األمة للفصل التشريعي األول 
دور االنعقــاد االول، بواقع 8 
جلان، كما وّثقت أعضاء هذه 
اللجــان املتعاقبة وصوال الى 
اللجان املؤقتــة ملجلس األمة 
التشــريعي اخلامس  للفصل 
عشــر لدور االنعقــاد الثالث 
بواقــع 8 جلان تخصصت في 
عدد من القضايــا واملواضيع 

املختلفة.

أعدها عبداهلل جنيب املال بجزئها الثاني لتكون مرجعاً علمياً يضاف إلى اإلصدارات الكويتية املتميزة

اجتماعات املجلس التأسيسي 
قد ســجلت عــدد 3٢ محضرا 
بدأت أول جلســة بتاريخ ٢٠ 
يناير ١٩6٢ وانتهت باجللسة 
اخلتامية بتاريخ ١5 يناير ١٩63، 
كما عقدت جلنة الدستور ٢3 
جلســة وهي مبثابة محاضر 

وّثقت حضور وغياب 
أعضاء املجلس 

التأسيسي

استعرضت وقائع 
اجللسات واآلراء 

املختلفة حول مواد 
الدستور

4٨4٥ دقيقة 
الجتماعات املجلس 

التأسيسي و٢4١٥ 
جللسات جلنة الدستور

احلمد: القطاع الصحي بحاجة ماسة 
وسريعة للتطوير والتجديد بشكل جذري

الدائرة  قال مرشــح 
لالنتخابــات  الثانيــة 
التكميلية ملجلس األمة 
٢٠١٩ م.أحمــد احلمــد 
الصحــي  القطــاع  إن 
في الكويــت يعاني من 
مشاكل متراكمة كثيرة 
علــى جميــع األصعدة 
الفنية واإلدارية واملالية، 
الفتا إلى أن وزير الصحة 
احلالي د.باسل الصباح 
يبذل جهــودا طيبة في 
حتسن الوضع الصحي 

قدر املســتطاع، مشــيرا إلى عدم قدرته 
على تطوير القطاع بشكل جذري ألسباب 
مختلفــة ومنهــا امليزانية والفســاد في 
الوزارة مثلها مثل بقية مؤسسات الدولة.
وأشــار احلمد إلى أن ميزانية وزارة 
الصحة في الكويت للعام ٢٠١٩ ارتفعت عند 
العام الذي سبقه مبقدار حوالي 3٠٠ مليون 
دينار، ولكن هذه الزيادة ليست فعلية فهي 
عبارة عن مبالغ تخص مطالبات للسنة 
السابقة لعقد شركة »إتنا« بقيمة 7٠ مليون 
دينار ومبلغ 35 مليون دينار ملكتب لندن 
ملطالبات متأخرة للمستشــفيات نتيجة 
عدم تعزيز البند، ومبلغ ١5 مليون دينار 
تخص مكتب فرانكفورت ملطالبات تخص 
الســنة املاضية أيضا بسبب عدم كفاية 
املعتمد املالي لبند العالج باخلارج، وتذمر 

املستشــفيات واملصحــات 
باخلــارج، وبســبب زيادة 
رواتــب املوظفــن نتيجة 
التعيينات اجلديدة، وذلك 
حســب تصريحــات وزير 
الصحــة نفســه، مبينا أن 
هــذا يعنــي أن اخلدمــات 
ســتبقى كما هــي عليه أو 
تزداد ســوءا، مشــيرا إلى 
أن ميزانيــة الــوزارة لعام 
٢٠١7/٢٠١6 كانــت مليارين 
و8٠٠ مليون دينار أي أكثر 
من امليزانية احلالية بحوالي 

نصف مليار!
واســتغرب احلمــد أن يكــون آخــر 
مستشفى حكومي مت إنشاؤه في ثمانينيات 
القرن املاضي باستثناء مستشفى جابر 
الذي لــم ننجح حتى اآلن في تشــغيله 
بالطريقة املثلى، ولم تشهد الكويت منذ 
ذلك احلن ســوى بناء توسعات ومراكز 
خالل الســنوات الثالثن املاضية ما عدا 
املستشفيات اخلاصة التي ال يستطيع أي 
مواطن مراجعتها بسبب األجور املرتفعة.
وبــن احلمد أن الدولة قامت بحشــر 
الوافدين مع الكويتين في مرافقها الصحية 
غير املهيأة أصال الســتيعاب املواطنن، 
مشيرا إلى أن املعدل العاملي لألسرة يبلغ 
٢٠5 أسرة لكل ١٠٠٠ شخص واملعدل لدينا 

في الكويت ال يتجاوز ١٠ أسرة.

م.أحمد احلمد

الصدي: الشباب الكويتي البديل لتطوير الكويت
الدائــرة  مرشــح  أكــد 
الثالثة احملامي خالد الصدي 
ضــرورة خلــق وظائــف 
الكويتي،  حقيقية للشباب 
معتبرا الشباب الكويتي هو 
املصدر البديل للنفط ولكي 
يتم اخلروج مــن الضائقة 
االقتصاديــة التي ميكن أن 
حتــل على الوطــن العربي 
عامة وعلى اخلليج بشــكل 
خاص، العتماد بعض الدول 
علــى النفط كمصدر وحيد 

للدخل، فالشباب الكويتيون 
قادرون على العطاء وخاصة 
من هم فــي مرحلة العطاء 

واإلبداع.
كما شــدد الصــدي على 
ضرورة االستعانة باخلبرات 
البشــرية فهــم  واملــوارد 
أصحاب اخلبرات واملهارات 
الكويتية، وكم من العناصر 
أصحاب اخلبرات ولهم رؤية 
ناجحة ولكن تستفيد منها 
دول أخــرى، معتبــرا أن 

األجــدر باحلكومة محاولة 
االســتماع لهم وفتح منابر 
لطرح رؤيتهــم وتطبيقها 
على أرض الواقــع، فلدينا 
خبرات اقتصادية وسياسية 
وصناعية وجتارية وكافة 
املهن تتجه لألسف للخارج 
لتطبيــق رؤيتهــم، وهــم 
كويتيــون ويحملون كافة 
الوالء ألهلهم ووطنهم، ولهم 
الرغبة في املشاركة الفعالة 

لرفع لواء بالدهم. خالد الصدي


