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قدم النائب شعيب املويزري اقتراحا 6
الدول���ة جميع  برغبة بش���أن حتم���ل 
املصروفات والتكاليف الدراسية للطالب 
والطالبات الكويتيني الذين يدرسون في 
اجلامعات داخل الكويت وخارجها والذين 
الدراس���ية األولى في  يجتازون السنة 
املرحلة اجلامعية بتفوق طاملا استمروا 

في تفوقهم الدراسي ودراسي الدراسات 
العليا )املاجس���تير والدكتوراه( داخل 
الكويت وخارجها مع منح هؤالء الدارسني 
والدارسات مكافأة شهرية كحافز لهم طوال 
مدة دراستهم وحتدد الوزارة املختصة هذا 
احلافز مبا يتناسب مع طبيعة الدراسة 

التي يقوم بها الطالب.

المويزري: لتتحمل الدولة جميع مصروفات الطلبة الجامعيين

خالل ندوة بعنوان »الممارسة البرلمانية بين الرقابة والتشريع« أقامها أمس األول في فندق الشيراتون

الراشد: فكرة تعديل الدستور ليست كفرًا وإنما لمزيد من الحريات
ال حلّ دستورياً للمجلس ومواجهة االستجوابات أثبتت التعاون بين السلطتين

الراشد مصافحا احلضور في الندوة علي الراشد مرحبا باالستاذ د.يحيى اجلمل

النائب علي الراشد واخلبير الدستوري أ. د.يحيى اجلمل على املنصة يتوسطهما عريف الندوة

جانب من احلضور في ندوة النائب علي الراشد حول املمارسة البرملانية بني الرقابة والتشريع

البقية ص 7

)هاني الشمري(

األحزاب موجودة في الكويت واقعًا ال تقنينًا
ردا على سؤال وجهه احملامي يعقوب الصانع، حول فرضية 
أن تكون الغالبية العظمى من األعضاء معارضة، فكيف للحكومة 
أن تقوم بعم���ل برنامجها التنموي؟ أج���اب اجلمل، بالقول: 
»إنه البد من إعادة النظر في الدستور لزيادة عدد األعضاء«، 
مشيرا إلى أن األحزاب موجودة في الكويت واقعا، وإن كانت 
غير موجودة تقنينا، فكل ديوانية كبيرة تشكل حزبا، وميكن 
أن يحل االنتقال إلى النظام احلزبي جميع املشاكل، ولكن من 
املمكن أيضا أن توجد مشاكل. فالبالد التي فيها أحزاب تدخل 
احلكومة مطمئنة باألغلبية الضامنة، مشيرا إلى أنه في بريطانيا 
حدث في مجلس العموم البريطاني فرق بني العمال واحملافظني 
بفارق 4 أصوات فقط، وكان هناك استجواب مطروح، فعمدت 

احلكومة إلى اإلتيان باثنني من نوابها من املستشفى باإلسعاف 
والنقالة لكي يحضرا اجللسة ويصوتا.

وقال: إن األحزاب مكون أساسي من مكونات الدميوقراطية ألنها 
تؤدي إلى تداول السلطة، وغيابها يجعل التجربة الدميوقراطية 
منقوصة، وهذه اإلجابة ليس���ت قابل���ة للتطبيق على جميع 
مجتمعات العالم، فالكويت بحكم معرفتي بها صغيرة وعدد 
مواطنيها محدود وهذا ما قد مينع وجود األحزاب، ولكن مما 
يشجع عليها هو أن البلد في احلقيقة فيه ديوانيات كبيرة مثل 
أحزاب غير معلنة، ونحن نحتاج ملزيد من الثقافة السياسية 
ألعضاء مجلس األمة والشعب خصوصا عندما نسمع أن بعض 

األعضاء يقول: لن نتوقف عن التأزمي.

والتي ميارس���ها الشعب نفسه 
بشكل مباشر أو غير مباشر.

وفي بلد مثل اجنلترا التي نشأ 
فيها النظام البرملاني وتطور على 
مدى 700 سنة، أصبحت امللكية 
هناك مجرد رمز، بل وصلت األمور 
إلى أن املل���ك أو امللكة ليس له 
من السلطة ش���يئا قط على أي 
صعيد، مش���يرا الى ان النظام 
في بريطانيا يستطيع أن يغير 
النظام امللكي بكل س���هولة كما 

يغير نظام املرور.
وأضاف د.اجلمل أن السلطة 
كانت في املنطقة العربية أيضا 
ملكا شخصيا، وذلك على مدى 
العثمانية وما  سنوات اخلالفة 
قبلها، ثم كان���ت هناك جتارب 
في الوطن العربي بدأت بامللكية 
ف���ي مصر بقي���ادة محمد علي، 
ثم إسماعيل باش���ا، وبعد ذلك 
جاءت فكرة انتقال السلطة إلى 
املؤسس���ات، الفتا إلى أن حاكم 
الكويت سنة 1962 وهو الشيخ 
عبداهلل السالم رحمه اهلل، كان 
حريصا على بناء دولة، بناء على 
فكره ونظرته التاريخية، وعندما 
مت وضع الدس���تور لم يعترض 
على مادة واحدة فيه، بل وافق 
عليه بالكامل، وأصبحت السلطة 
موزعة على ثالث مؤسسات، وهي 
التشريعية والتنفيذية والقضائية 
تربطها عالق���ة معينة، معتبرا 
الدس���تور الكويتي مبثابة عقد 
بني الشعب واحلاكم مت في ذلك 
الوقت بإرادة الطرفني، ومن هذا 
املنطلق، فإن تعديله يتم بإرادة 

كل من احلاكم والشعب. 

تركيبة السلطتين

وأشار د.اجلمل إلى أن السلطة 
التنفيذية مركبة م����ن األمير ثم 
مجلس الوزراء واإلدارات التابعة، 
والس����لطة التش����ريعية يتوالها 
في األس����اس مجلس األمة، إال أن 
لألمير دورا تشريعيا في الظروف 
العادية وغير العادية، فهو يشارك 
في الظروف العادية بالتش����ريع، 
وميل����ك حقوقا أخ����رى مثل حق 
االعتراض على أي قانون، والذي 
يسمى في الدستور »حق االعتراض 
التوقيف����ي«، فإذا ل����م تكن هناك 
األغلبية املطلوب����ة إلقرار قانون 
معني وجاء فصل تشريعي جديد، 
فإنه يح����ق للمجلس � باألغلبية 
العادي����ة � أن يق����ر القانون الذي 
اعترض عليه األمي����ر، ومن هنا 
يتضح أن جوهر سلطة التشريع 
املنتخب. موضحا  ملك للمجلس 
الكويت يتكون  أن املجلس ف����ي 
من ن����واب منتخب����ني، ويضاف 
عليهم بنص الدس����تور الوزراء، 
فهم أعضاء في مجلس األمة بحكم 

مناصبهم.
وذك����ر د.اجلمل أن الس����لطة 
التنفيذية لديه����ا من األجهزة ما 
ميكنها من إع����داد القوانني، وفي 
إجنلت����را توش����ك أن تكون %90 
من القوانني التي تصدر تأتي في 
البرملان م����ن اقتراح احلكومة ثم 
البرملان مناقشة عميقة  يناقشها 
ويدخ����ل عليها تعدي����الت، وهذا 
له صل����ة بالتنظيم احلزبي، ألن 
احلكومة ه����ي اللجنة التنفيذية 
من احلزب، والبرملان هو اجلناح 

التشريعي.

محمد راتب
النائ���ب احملامي علي  أقام 
الراشد، في فندق الشيراتون 
أم���س األول ن���دوة  مس���اء 
بعنوان »املمارس���ة البرملانية 
الرقابة والتش���ريع« دعا  بني 
إليها الفقيه والعالمة واخلبير 
الدس���توري املص���ري يحيى 
اجلم���ل، ومبش���اركة احملامي 
يعقوب الصانع، وحضور بعض 
أس���اتذة اجلامعات، واملثقفني 

واإلعالميني.
قال الراشد خالل الندوة: من 
الضروري املقارنة بني ما يجري 
في الكويت واحلياة البرملانية 
وما املطل���وب أن نفعله، فمنذ 
سنة 1963 إلى 2002 أي 40 سنة، 
لدينا في الكويت 25 استجوابا، 
ومن 2003 إلى 2009 كان لدينا 
25 استجوابا، وهذا يعكس الغلو 
في العمل البرملاني، وحتولت 
هذه املادة الراقية من املساءلة 
والرقابة واالستجوابات القيمة 
التي تفيد البلد إلى استجوابات 
استفزازية برائحة »مصلحية« 
ابتزاز، وخالل  أداة  وأصبحت 
فترة االستجواب حتى صعود 
الوزير نسمع اتهامات ما انزل 
اهلل به���ا من س���لطان، ونرى 
حربا غريبة على الوزير ألنه 
طبق القانون ولم ميرر للنائب 

معامالته.
وأض���اف الراش���د بالقول: 
»نحن لس���نا ضد الرقابة وال 
االس���تجواب لك���ن الغلو في 
الكويت أدى النحراف السلطة 
وحتول���ت املعارضة الوطنية 
احلقيقية التي كانت دائما تنشد 
اإلصالح، فعندما قدمت احلكومة 
خطة تنفيذية ل� 25 سنة، جئنا 
في املعارضة احلقيقية الوطنية 
وقلنا: لنعط فرصة للحكومة 
لتطبق اخلطة، ثم نحاس���بها، 
وطلبنا أن تطبق القانون على 
اجلميع عل���ى أن نقف معها، 
فوجدنا بالفعل منهجا مختلفا 
الس���ابقة، وبدأ  املناه���ج  عن 
القان���ون بالتطبيق فعال بدءا 
الداخلي���ة والوزارات  بوزارة 
األخرى، وشعرنا بالتغير من 
خالل معامالتن���ا التي نقدمها 
للوزارات، فنحن نقيس الوزير 
بالرد على هذه املعامالت، فإذا 
لم يوافق عل���ى املعاملة غير 
القانونية فإننا نعلم أنه صادق 
وال ميرر أمور األعضاء خوفا 
منهم، وبالتالي، وجدنا هناك 
رغبة صادقة من احلكومة في 

تطوير البلد.

المعارضة الكويتية

وبني الراش���د أن املعارضة 
الكويتي���ة بذل���ك حتولت إلى 
معارضة تدع���م احلكومة في 
مواقفها القانونية، ولكن حتول 
املغال���ون وأصح���اب االبتزاز 
واملستغلون إلى معارضة ألنهم 
كما قال: »صكوا احلنفية عنهم 
وتوقفت مصاحله���م، فبدأوا 
يهاجم���ون وزيرا تل���و آخر، 
وجنحوا في احلكومة السابقة 
ل���م تواج���ه احلكومة  عندما 
االس���تجوابات، أم���ا في هذه 
املرة، فقد واجهوا ووقفنا معهم 
بحق، وأطلقوا علينا االتهامات 
املدونات، فالذي  أو  بالصحف 

يهمنا الكويت، والذي يفكر في 
كرسيه يضيع الكويت، والذي 
يرى الكويت ال يرى االنتخابات، 

وبالعكس«.
وذكر أن���ه أطلق مبادرة ان 
تعطى للحكومة سنتان لتطبيق 
النواب خاللها  عملها ويتفرغ 
للتش���ريع، وم���ن ث���م تكون 
الس���نتان األخري���ان للرقابة 
واحلساب، وهذا غير موجود 
الدستور، ولكن هذا ليكن  في 
اتفاقا أدبيا، من أجل أن متضي 
البلد على خير، إال أنه وصفهم 
بأنهم يسعون إلى تضييع البلد 
باالستجوابات بعد أول أسبوع 
م���ن عمل املجل���س، والكارثة 
والسابقة اخلطيرة التاريخية 
أنهم جمعوا 4 استجوابات في 
وقت واحد للوزارات السيادية، 
أمر غريب، فما املقصود  وهو 

منه؟ إنه انحراف وغلو«.
وبني الراشد أن أحد الزمالء 
صرح بقوله: »لن نتوقف عن 
الت���أزمي« وكأن التأزمي أصبح 
شعارا من شعارات االنتخابات، 
موجه���ا له الس���ؤال: أنت ملن 
تعمل؟ ه���ل للكويت أم لدول 
أخرى؟ اكشف لنا من وراءك؟ 
هل هذا شعارك؟ فنحن قاعدون 
لك، وس���نرى كيف ستخسر 
جول���ة بعد أخ���رى، ورغم أن 
الكويت تخس���ر فاننا ال حول 
لنا وال قوة نظرا ألن الدستور 
سمح له، بسبب أن الناس عند 
كتابة الدس���تور كانوا راقيني 
ويحافظون عل���ى املال العام، 
ولم يعرفوا أننا سنصل لهذه 
املرحلة، وإال لوضعوا ضوابط 

كثيرة.
وأشار إلى أن أول ما وضع 
الدستور مت االتفاق على إعادة 
النظر فيه كل 5 سنوات ملعرفة 
ما لم يعد يصلح، وإلعادة النظر 
للمزي���د من احلري���ات، ولكن 
من ذلك الوق���ت لم ميس أحد 
الدستور وكأنه قرآن، رغم أن 
القرآن نسخ اهلل بعض آياته، 
فعندما تقول تعديل الدستور 

كأنك تكفر بالدميوقراطية.
وقال الراشد: قلتها وما أزال 
الكويت  أقولها: »إن دس���تور 
بحاجة إلى إعادة نظر في بعض 
مواده مبا يتطلب مع الظروف، 
ومنها عدد أعضاء املجلس القليل 

ما قاله الطبطبائي غير معقول، 
فكيف ال يريد البعض تعديل 

الدستور؟

الهاجس المخيف

ووصف الوضع في املجلس 
بالهاجس املخي���ف، قائال: إني 
رأيت أح���د النواب الذين أرادوا 
طرح الثقة بوزير الداخلية يقوم 
إلى نائ���ب آخر متردد في طرح 
الثقة، ويترجاه أال يغير موقفه 
ويرجوه أن يعطيه الثقة ويقول 
له: »إنه وزي���ر نظيف، ولكننا 
التصويت ضده  إلى  مضطرون 
ألن علينا ضغوطا، أما أنتم فغير 
مضطرون«. وهذا يبني اإلرهاب 
الفك���ري والضغط على النواب 
الذين ال يس���تطيعون ممارسة 
صالحياته���م بش���كل يرض���ي 
ضميرهم، فلو صوت ضد الوزير 
فسيحترق عند جماعته. ولفت إلى 
أنه عندما مت التصويت على سرية 
جلسة استجواب رئيس الوزراء 
فإننا وضعنا املبررات لتخفيف 
الشحن املوجود وغير املعقول 
في الشارع والذي كان من غير 
املستبعد أن حتدث بسببه جرائم، 
فالشر يرى في عيون البعض، 
وقد أقنعنا البعض بالسرية ولكن 
السرية  بعضهم لم يصوت مع 
رغم أنهم غي���ر مقتنعني بذلك. 
ونحن قلن���ا: إن علينا أن نقود 

الشارع ال أن يقودنا الشارع.

تطور الحياة البرلمانية

وفي محاضرته، أشار اخلبير 
الدستوري األستاذ الدكتور يحيى 
اجلمل إلى أن احلياة البرملانية 
تطورت في العالم خالل الفترة 
األخيرة فالسلطة كانت ملكا حلاكم 
كما كانت ميزانية الدولة ملكه، 
القاضي والسجان  وكان يعتبر 
األول، ومع بداية الدولة احلديثة 
حتولت السلطة من سلطة فرد 
إلى سلطة مؤسسة، والذي ساهم 
في ذلك 3 أمور، اوال: حدوث هذا 
اململكة  التطور السياس���ي في 
املتحدة سنة 1215، ثانيا: حدوث 
حرب االستقالل األميركية، وقيام 
االحتاد األميركي، واألمر الثالث 
وهو احلدث األكب���ر في العالم: 
حدوث الثورة الفرنسية، والتي 
قلبت األمور في فرنسا، واستقر 
مبدأ »الشعب مصدر للسلطة« 

أعضاء، فلماذا ال يصوتوا على 
طرح الثقة من أجل االستقرار 

احلكومي؟ 
وبني الراشد أن فكرة تعديل 
الدستور ليس كفرا وإمنا للمزيد 
من احلريات، فالذي ال يتغير ال 
يتطور. واالختالف حق مشروع، 
وامله���م أن يك���ون هدفنا هو 
مصلحة البلد، والدميوقراطية 
هي التي حتكمنا، الفتا إلى أن 
املجلس يعاني من عدم وجود 
مستش���ارين برملاني���ني، فما 
نراه هو اجتهادات ش���خصية 
ونس���تعني بع���ض األحي���ان 
مبستش���ارين خارج الكويت، 
ولكن املفترض أن يكون هناك 
خبرات ومستشارون في املجال 

الدستوري والقانوني.

فكيف نعمل؟ واللجان كثيرة 
من دون أن يداوم فيها األعضاء، 
وال يوجد نصاب لألعضاء فيها، 
وأصبح مجلس األمة مثل مخفر 
من الداخلية، واألعضاء مجرد 

شكليات في اللجان«.
ووصف الراش���د ما يحدث 
بالكارثة، وق���ال: »نحن نقتل 
بلدنا بيدنا باسم الدميوقراطية، 
علينا أن نعرف وضعنا كمجتمع 
كويت���ي وعلين���ا أن نع���رف 
طبيعتنا. وأعرافنا وتقاليدنا، 
ولسنا مثل بريطانيا وأميركا، 
ونحن من خالل جتارب متعثرة 
نريد أن نطبق بني يوم وليلة 
اساليب ما اعتدنا عليها، ونسينا 
وضع مجتمعنا، فالوضع يحتاج 
إلى إعادة النظر تكون من خالل 

وتوقع الراشد أال يكون هناك 
حل دس���توري، مشيرا إلى أن 
مواجهة احلكومة لالستجوابات 
األربعة، والتوجه الكبير لتجديد 
الثقة بهم، يعتبر مبثابة رسالة 
جيدة لألمير بوجود تعاون من 
األغلبية، ومع ذلك، فإن هاجس 
احلل موجود إذا استمر التأزمي 
وتوقف البلد. وقال: تفاجأت بأن 
الطبطبائي يقول اليوم: »إذا لم 
يحضر وزير الداخلية إلى اجتماع 
جلنة حقوق العمالة خالل األيام 
القادمة فسأستجوبه«. وذلك 
الدس���تورية  الالئحة  أن  رغم 
تسمح للوزير بأن يرسل أحدا 
ميثله ف���ي اللجنة، إذا لم يكن 
االجتم���اع التخاذ ق���رار على 
مستوى سياس���ي. معتبرا أن 

آلية رسمها الدستور، وأال نتهم 
من يقول ه���ذا الطرح بالكفر 
السياسي، ألن التغيير سيتم من 
خالل ثلثي املجلس مع موافقة 

سمو األمير«. 

وجود االحزاب

ولفت الراشد إلى أن الدول 
الدميوقراطية لديها أحزاب هي 
التي تشكل احلكومة، بالتالي، 
تدخل احلكومة مستقرة ألنها 
انتخبت من قبل األغلبية، ولو 
كان كل يوم اس���تجواب مثل 
بريطانيا فليس لديهم خوف 
ألن األغلبية ضامنة، وقال: أما 
في الكوي���ت فليس لدينا هذه 
األغلبية، إذن فإن تعيني الوزراء 
األم���ة يجعلهم  داخل مجلس 




