
 18  محليات  الخميس  ٢٩  اكتوبر  ٢٠٠٩   
 ندوة «منار» حول االنحراف والعبث التشريعي

 الطراروة: االنتكاسة التشريعية 
جاءتنا بعد عام ١٩٩٠

 زينب أبوسيدو
  أكدت املستشــــارة القانونية في الديوان األميري د.سعاد الطراروة 
ان االنحراف التشريعي ينقسم الى أربعة محاور هي: ماذا يعني العبث 
التشريعي؟ وما االنحراف التشريعي؟ اسباب هذا االنحراف وآخرها هل 
يساهم في حل املشكلة؟ موضحة ان الدستور الكويتي هو الذي ينظم 
شكل الدولة، وهو الذي يحدد السلطات الثالث وهي: السلطة التشريعية، 

السلطة التنفيذية والسلطة القضائية.
  وأوضحت خالل احملاضرة التي نظمها مركز «منار» لتأهيل الكوادر 
ونشر الثقافة والتوعية السياســــية واالجتماعية واالقتصادية ضمن 
موسمه الثاني حتت عنوان «االنحراف التشريعي والعبث التشريعي» ان 
السلطة التشريعية تسن التشريعات والسلطة التنفيذية تضع تشريعا 
فرعيا وتطبق القانون والســــلطة القضائية تفصل بني االفراد وبينهم 

وبني الدولة، وكذلك متنح حقوق وحريات االفراد وواجباتهم.
  وقالت: يأتي القانون بعد الدستور، وبالتالي يجب أال يخالف القانون 
الدســــتور ومجلس االمة هو السلطة التشــــريعية التي تسن القوانني، 
وهذا القانون يجب ان ينظم قاعدة عامة مجردة أي يخاطب كل الناس، 
يخاطب مراكز قانونية ثم تأتي اللوائح التي تضعها السلطة التنفيذية 
وعندها ال يصح ان تخالف الالئحة القانونية، وال تخالف الدستور، واذا 
خالفت هنا يكون االنحراف، فاملشرع الدستوري يضع حريات وحقوقا 

وواجبات لالفراد.
  وأشارت الى ان الشريعة هي االحكام القطعية الثابتة التي ال يختلف 
عليها احد، وهي تشمل احكام العقائد واحكام املعامالت، واحكام العبادات 
واحكام االخالق. واستطردت: أما الفقه فهو يتحرك ويحرك اجلماعات، 
فهناك مذهب ابن حنبل والشافعي واجلعفري، فاختالف املذاهب رحمة 
للعباد، لذلك فاإلسالم صالح لكل زمان ومكان، ومن األئمة من يرى ان 
املرأة ليس لها والية، في حني هناك من يرى ان املرأة كالرجل متى بلغت 
مبلغ النساء تستطيع تزويج نفسها. كما ذكرت ان التأمينات االجتماعية 

مثال آخر ع لى العبث باعتبارها متيز بني الرجل واملرأة.
  وقالت: املشرع ليس ُمصلحا اجتماعيا وال هو مفتيا وال رجل دين، 
ومن يدخل مجلس االمة يكون هو املشرع ألنه ميثل االمة فيضع قانونا 
لها، ومن يقرأ التسلسل القانوني بالكويت منذ البداية يرى أنه اذا عولج 

موضوع معني يصدرون قانونا له.
  واستطردت: في الثمانينيات بدأ النضج القانوني عند املشرع الكويتي، 
وبعد عام ٩٠ جاءت االنتكاسة التشريعية بالكويت، فبدأت تصدر قوانني 
ال تفيد في شــــيء، يتحدثون عن اســــتعمال اخلادمة للماء، عن البنك 

املركزي، اخذ القروض، البنوك، احلجامة.
  وانتقدت الطراروة قانون الوصاية اجلديد الذي يعطي احلق للفتاة 
ذات الواحد والعشــــرين ربيعا ان حتصل على املال من البنك متسائلة: 
أين املشرع، فهي مازالت مراهقة؟ من اجلدير بالذكر ان مركز منار لتأهيل 
الكوادر الشــــبابية، ونشــــر الثقافة والتوعية السياسية واالجتماعية 
واالقتصادية، تابع ملؤسسة نحو أداء برملاني متميز، بإشراف مؤسسة 
ورئيســــة املركز عائشة الرشــــيد، وقد مت تخريج ٢٥ سيدة في الدفعة 

االولى، و٢٠ فتاة وشابا في الدفعة الثانية.

 د.سعاد الطراروة  عائشة الرشيد 

 ناقشت العديد من القضايا الخاصة بالمرور والنقل والبيئة

 الجلسات العلمية لليوم الثاني للملتقى الهندسي: وضع معايير 
  اختيار المسطحات البنائية وتحسين أداء الخلطات األسفلتية 

ينعم بها البشر وحتفظ لهم أرواحهم وأموالهم فالبد 
من تغيير منط التعامل مع الســـيارات، والطريق، 
واألنظمة والقوانني واللوائح املرورية، وأال يكتفى 
برفع شعارات مرورية براقة ذات معان جميلة دون 
االهتمام بالسلوكيات اخللقية التي متى ما اتصف 
بها اإلنسان حتقق التعاون بني مستخدمي الطريق، 
إذن البد من توافر حالة ســـلوكية جماعية حميدة 
بني مســـتخدمي الطريق ويقبلون فيها بالتعاون 

والتسامح. 
   وأوضح أن القيادة في الشارع العام تدخل املرء 
في بيئة غير متجانسة في الثقافة والفهم، فال ينبغي 
على مستخدم الطريق النزول إلى مستويات معينة وال 
التعالي على البشر فالوسطية والتعاون متثل مفتاح 

اخلروج من اخلطر، فالكل يعد عابرا للطريق.
  وأوضـــح أنه من أجل ســـالمة العبور البد من 
التعاطـــي مع األمور بصبر وروية ومن احلكمة أال 
ينظر املرء في الشارع إلى الندية، ففي كل األحوال 
ليس من املنطق أن جتد من يسير معك في الطريق 
كما حتب وتختار، فالزم مسارك وأعط للطريق حقه 
واعلم أن السائق في الطريق ميثل املشكلة واحلل 
فإن قاد مركبته بعقالنية وتعاون سلم الناس من 
احلوادث، أما إذا قاد مركبتـــه برعونة وتهور فقد 

يتعرض ويعرض غيره للخطر.
  وفي اجللسة نفسها حتدث كل من د.صالح املقرن 
من السعودية عن تأثيرات النقل العام على البيئة، 
فيما حتدث د.احمد اجلسار من الكويت عن تقييم 
الســـرعة على الطرقات في الكويت، وحتدث سيد 
العلوي من البحرين عن إدارة املشاريع في وسائل 
النقل، وختم أويس قدوائي من قطر أعمال اجللسة 
باستعراض تاريخي لتوجهات حركة املرور بشكل 

عام.  

بصورة علمية صحيحة.
  ومن جهته حتدث د.فهـــد الركيبي من الكويت 
عن القيادة اآلمنة للدراجـــات النارية في الكويت، 
كما حتدثت غادة احملمادي من السعودية عن رصد 
السرعة على الطرقات، فيما ختم يعقوب الشرهان 
من الكويت أعمال هذه اجللسة مبوضوع رؤية عن 

النقل العام.
  أما في اجللسة الرابعة فقد متت مناقشة مجموعة 
من أوراق العمل برئاسة م.سعود االحمدي، حيث 
تناول املقدم حمد العلوي من ســـلطنة عمان ورقة 
عمل بعنوان الســـالمة املرورية من واقع ممارسة 
عملية، حتدث خاللها عن أن الســـالمة املرورية ال 
تتحقق بوضع القوانني واألنظمة وتفعيل الرقابة 
املرورية، وإمنا يجب أن تتضافر العديد من العوامل 
إلجناح هذه املهمة، وحتى يتم حتقيق سالمة مرورية 

  أما اجللسة الثالثة من أنشطة اليوم الثاني، فقد 
تناولت مجموعة من أوراق العمل واألبحاث وكانت 
برئاســـة د.محمد الياقوت، وحاضـــر فيها كل من 
د.سيد متولي من اململكة العربية السعودية، والذي 
تكلم عن حتسني أداء اخللطات األسفلتية بالكويت، 
حيث قال في حديثه إن وزارة األشغال العامة تقوم 
ســـنويا بطرح العديد من العقود لتنفيذ وصيانة 
الطرق والشوارع ومواقف السيارات بكافة مناطق 
الدولة، ومتثل األعمال األسفلتية نسبة كبيرة من 
هذه العقود، حيث لوحظ مؤخرا أن بعض الطرق 
يحدث بها تطاير بالرصف األسفلتي بعد مدة قصيرة 
من التنفيذ، ونظرا لوجود عوامل متعددة ومتداخلة 
تؤثـــر على أداء اخللطات األســـفلتية فقد مت إعداد 
هذه الدراسة املوجزة بهدف إلقاء الضوء علي هذه 
الظاهرة التي ظهرت مؤخرا وكيفية التعامل معها 

 بدأت أنشطة اليوم الثاني من امللتقى الهندسي 
اخلليجي الـ ١٣ بافتتاح أعمال اجللسة الثانية من 
امللتقى برئاسة د.طارق السيد، حيث تناولت اجللسة 
عددا من ورقات العمل، فقد حتدث د.جو ماهوني من 
الواليات املتحدة األميركية عن البنية التحتية للنقل 
والطاقة املتجددة، فيما حتدث أستاذ هندسة الطرق 
واملرور في كلية الهندسة بجامعة القاهرة، د.حزين 
أحمد من مصر عن تأثير مؤشرات أداء حركة املرور 
على اختيار املسطحات البنائية، حيث يعرض هذا 
البحث مدى التأثير املروري ملساحات بنائية مختلفة 
على كورنيش النيل في املنطقة من كوبري ١٥ مايو 
حتى عمارات االغاخان وذلك بغرض ضمان سهولة 
حركة املرور وتوفير التشغيل اآلمن للمركبات وعدم 
حدوث اختناقات نتيجة للرحالت التي ســـتجذبها 
األنشطة التجارية واإلدارية والترفيهية باملساحات 

البنائية املختلفة. 
  وانتهى البحث إلى التوصيات اخلاصة بتنظيم 
حركة املرور فيما يتعلق باملساحات البنائية وتأثير 
الرحالت اإلضافية على مســـتوى اخلدمة بشوارع 
املنطقة وكذلـــك االحتياطات الالزمـــة نحو أماكن 
االنتظار، ووضع معايير الختيار املسطحات البنائية 

على أساس مستويات اخلدمة حلركة املرور.
  وفي الســـياق ذاته عرض د.محمد الياقوت من 
الكويت موضوعا عن خدمات الطرق السريعة في 
الكويت حيث تناوله بطريقة حتليلية وإحصائية، 
بينما حتدث الدكتور إسالم الغنيمي من مصر عن 
طرق سالمة حركة املرور في املدينة وذلك من خالل 
رؤية فلسفية معتمدة على اجلانب البصري، واختتم 
املقدم ســـعدون اخلالدي من الكويت أنشطة هذه 
اجللسة عندما حتدث عن مشكلة االزدحام املروري 

وطرق حلها. 

 املشاركون في إحدى اجللسات العلمية 

 العنزي: لدينا مشكلة مرورية حقيقية يجب تشخيصها واإلسراع في حلها
 أكـــد املنســـق العـــام للملتقـــى 
اخلليجي الثالث عشر ـ فرع الكويت 
م.فـــارس العنزي ان الســـبب وراء 
اختيار اســـم امللتقى «قضايا النقل 
واملـــرور الفـــرص والتطلعات» هو 
ان هناك مشـــكلة حقيقيـــة يدركها 
فـــي دول اخلليـــج  املواطنـــني  كل 
التـــي  املـــروري  وهـــي االزدحـــام 
حتتاج الى تشـــخيص دقيق ملعرفة 
اســـبابها وأهم احللول املناسبة لها 
حتـــى تكـــون مشـــاريع عمليـــة 

مستقبلية.

  وبني العنزي في تصريح صحافي 
على هامش أعمال امللتقى، ان هناك ١١ 
ورقة علمية كويتية مقدمة من أساتذة 
مختصني من جامعـــة الكويت كلية 
الهندسة ومن كليات أخرى وجهات 
أخرى ملناقشة قضية مهمة ومقلقة لكل 
دول اخلليج وهي أزمة النقل واملرور، 
وأضاف ان الورقات تتناول ٧ محاور 
مهمة وهي ١ـ تطوير منظومة النقل 
٢ـ السالمة املرورية ٣ـ نقل البضائع 
٤ـ االزدحام املروري ٥ـ النقل اجلماعي 
٦ـ مراكز دراســـات وهيئـــات النقل 

التجارب اخلليجية والعاملية في  ٧ـ 
مجال النقل وقضايا املرور.

  وأشار العنزي الى ان أهمية امللتقى 
اخلليجي تنبع من انه لقاء هندسي 
خليجي يحمل هما مشتركا من كل دول 
اخلليج وهـــو فكرة كويتية خالصة 
بدأت سنة ١٩٩٧ قدمتها الكويت ممثلة 
في جمعية املهندسني الكويتية، حيث 
القت هذه الفكرة قبوال منهم، وانطلق 
امللتقى اخلليجي األول من الكويت ومن 
ثم تكررت هذه امللتقيات اخلليجية 
كل عام، مشيرا الى انه في كل عام يتم 

التحضيـــر للملتقى للعام املقبل من 
خالل اسم امللتقى واألوراق العلمية 
املقدمة له والقضايا التي سيناقشها 

امللتقى.
  وذكر العنزي ان امللتقى كرم من 
التميـــز واإلبداع على  خالل جائزة 
مستوى اخلليج دولة اإلمارات على 
مشروع مترو دبي الذي مت انطالقه في 
٢٠٠٩/٩/٩ وهو مشروع رائع ويستحق 
كل التقدير والتشـــجيع، متمنيا ان 
يرى مثل هذه التجارب في كل دول 

 م.فارس العنزي اخلليج. 
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