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يقيم النائب فالح الصواغ مساء اليوم ندوة يشارك 4
بها رئيس مجلس االمة االسبق النائب احمد السعدون 
والنائب مسلم البراك وبعض من نواب الدائرة اخلامسة 
احلالي���ني والس���ابقني والتي س���تكون حت���ت عنوان 
»االستجواب.. ومحاسبة النواب« يتم خاللها توضيح 
بعض املواقف للش���عب وأبناء الدائرة اخلامس���ة على 

وجه اخلصوص.

الصواغ يقيم ندوة مساء اليوم عن االستجوابات

محمد راتب
أكدت النائبة د.معصومة املبارك 
ان الدولة هي الكيان االساسي في 
تكوين املجتمع الدولي وهي الوحدة 
الرئيسية في التحليل السياسي، 
الفتة الى ان الدول����ة تتكون من 
ثالثة عناصر هي االقليم والشعب 
والس����لطة السياسية، اما االقليم 
اجلغرافي فه����و احلدود املعترف 
بها وتقطنها مجموعة من االفراد 
وتديرها س����لطة سياسية تتمتع 
بالسيادة إلدارة الشؤون الداخلية 

واملصالح والعالقات اخلارجية.
وبينت د.املبارك خالل الندوة 
التي نظمتها رابط����ة االدباء يوم 
اول من امس حتت عنوان »الدولة 
املدنية واملواطنة« الى ان ش����كل 
الدول يختلف من دولة بس����يطة 
الى دولة مركبة ذات نظام فيدرالي 
أو كونفيدرالي، أما االساس الذي 
تستند سلطاتها ونظامها القانوني 
عليه، فإما ان تكون دولة مدنية أو 
ان تكون دولة دينية. ولفتت الى 
ان اجلدل كثر حول مفهوم الدولة 
املدنية والدولة الدينية، فهناك من 
يرى ان الدولة املدنية هي االفضل، 
في حني يرى آخ����رون ان الدولة 
الدينية هي احلل االمثل للخروج 
من كل املش����اكل واملعضالت التي 
يعاني منها االنسان فردا أو جماعة، 
مشيرة الى ان منبع هذا اجلدل هو 
االش����كالية بني الدين والسياسة، 
فالعقل السياسي يرى ان احللول 
املثلى تكمن في الفصل بني الدين 
والسياسة، في حني ان العقل الديني 

في ه����ذه االختالفات والتباينات، 
وحتى ال تظلم فئ����ة لصالح فئة 
اخرى في املجتمع، فاخلالص إذن 
في الدولة املدنية الدستورية التي 
تتركز مهمتها في احلفاظ على كل 
افراد املجتمع باختالف معتقداتهم 
الدينية، ب����ل وباختالف اصولهم 
القومية والفكرية وحتى بعيدا عن 

نوع اجلنس.
من جانبه، قال رئيس حترير 
جريدة »أوان« د.محمد الرميحي ان 
مفهوم املواطنة حديث نسبيا، حيث 
ظهر في ادبيات التنوير في القرن 
الثامن عش����ر في اوروبا، وكانت 
هذه االدبيات تدعو الى نقد الترابية 
التسلطي،  في املجتمع االوروبي 
ثم اندلعت الثورة الفرنسية عام 
1789 وجاءت بفكرة املواطنة، الفتا 
الى ان املواطنة جديدة على الفكر 
الغربي نس����بيا ف����ي ذلك الوقت، 
وكان االنس����ان في الدولة رعية، 
وقد جتذرت فكرة املواطنة من جهة 
اخرى في الدستور االميركي الذي 
صدر عام 1787 ولكن قائمة احلريات 
التي جاءت إلكماله عام 1791 قننت 
حقوق املواطن، ومن بينها ما يعاني 
منه املجتم����ع االميركي وهو حق 

املواطن باالحتفاظ بالسالح.
من جهته، اكد اخلبير الدستوري 
د.محمد املقاطع ان الرسول ژ يوم 
أقام الدولة املدينة، ما الذي وضعه 
حتى يؤسس لدولة؟ وضع ما يعرف 
بصحيفة املدين����ة، والتي لم يتم 
تناولها بالدراسة باملنظور احلديث 
ملفهوم الوثائق الدستورية، وإال فإن 

يرى العكس متاما ويس����تمر هذا 
اجلدل. قائلة ان هناك من يعتقد ان 
الدولة الدينية هي اخليار االصح، 
وذلك ألنها دولة مبنية على اساس 
العقيدة، وان الركيزة االساس����ية 
تنبع من دين الدولة الذي تستمد 
منه القوانني، ولهذا يصبح الدين 
هو مصدر التش����ريعات، وان في 
هذا االمر ترسيخ لنظرية احلتمية 
الديني دون سواه،  التامة للعقل 
وأن ما تراه املؤسسة الدينية بأنها 
ضرورات دينية وثوابت شرعية 
فهي بال ش����ك مقدمة على غيرها 
من املصالح السياس����ية التي قد 
يراها السياسيون ضرورات. وبهذا 
يتسيد للعقل الديني والفكر الديني 
وينزوي الفكر السياس����ي جانبا 
السياسية  وتنتحي املؤسس����ات 
لصالح املؤسسات الدينية ورجاالتها 
وتصبغ االطروح����ات بالصبغة 
الدينية للدولة، بل بالصبغة الدينية 
ملن ينجح في الهيمنة على سلطة 
القرار. واالشكالية تبرز في حالة 
تع����دد االديان أو تع����دد املذاهب. 
واضاف����ت د.املب����ارك ان اصحاب 
نظري����ة الدولة املدني����ة يؤمنون 
بنظرية الفصل بني الدين والسياسة 
مبعنى حيادية الدولة جتاه االديان 
في املجتمع، فاملؤسسات السياسية 
في رأيها ان هذا أسلم لالستقرار 
االجتماعي والسياس����ي، فالدولة 
تض����م عددا م����ن الديانات وعددا 
من املذاه����ب واآلراء واالجتهادات 
واملعتقدات ذات االس����اس الديني 
وحتى ال تقحم الدولة مؤسساتها 

االستنتاج املباشر والطبيعي لها 
سينتهي الى انها وثيقة دستورية 
ألنها تكلمت عن الدولة والسلطة 
والشعب كمواطنني. وفيها فكرة 
الرسول ژ  املواطنة حينما قدم 
للمدين����ة كان فيه����ا يهود، وحل 
املهاجرون على االنصار ضيوفا، 
اضافة الى م����ن كان حول النبي 
ژ من غير العرب. واالش����كالية 
الرئيسية كانت أمامه هي املواطنة، 
لذا فإنه سطر في هذه الصحيفة أهم 
ما ميكن ان تسطره اي وثيقة عن 
حقوق املواطنة باستخدام املصطلح 
الشرعي القدمي في التكافؤ في دماء 
الناس وحقوقهم والذي نعبر عنه 
مببدأ املساواة، متسائال: هل كانت 
دولة النبي ژ مدنية أم دينية؟ 
وأجاب بأن ما وضعه في الصحيفة 
كان تدشينا لكيان كامل على اساس 
ومفاهيم واضحة ال ميكن ان نقول 
عنها باملفهوم احلديث اال انها قمة 

في الدولة املدنية.

معصومة: الدولة المدنية الدستورية تتركز مهمتها
في الحفاظ على أفراد المجتمع باختالف معتقداتهم

أثناء ندوة »الدولة المدنية والمواطنة« في رابطة األدباء

د.معصومة املبارك ود.خالد رمضان ود.محمد املقاطع ود.محمد الرميحي خالل الندوة

الراشد: انتقاد التعديالت الدستورية المطروحة نتيجة لفشل االستجوابات
رندى مرعي

التي حصلت  االس����تجوابات 
بأسلوب يشوه االدوات الدستورية 
بحس����ب رأي عضو مجلس األمة 
النائب علي الراشد هي نفسها التي 
حققت وبحسب رأي النائب مخلد 
العازمي، دميوقراطية يحتذى بها 
وسابقة في الشرق األوسط حيث 
تصدت احلكومة لالستجوابات ال� 
4 الت����ي كانت مقدمة غير ان هذه 
االخيرة غابت وبشكل شبه كامل 
عن مداخلة النائب عدنان املطوع 
الذي صب حديثه في اهمية انتهاج 
التنمية في سبيل  احلكومة نهج 

خدمة الكويت.
مشاركات النواب جاءت خالل 
التي  اين؟«  ال����ى  ندوة »الكويت 
نظمتها محامية الدولة في الفتوى 
والتشريع جنالء النقي مساء امس 
األول بحضور وزير اإلعالم السابق 
عبداهلل احمليلبي ورئيسة اللجنة 
العليا ملسابقة األم املثالية الشيخة 
فريحة األحمد والشيخة انتصار 
احملمد وحش����د من الشخصيات 

واملهتمني.
بداية حتدث النائب مخلد العازمي 
عن واقع الكويت الدميوقراطي الذي 
وصلت إليه بعد تصدي احلكومة 
جلولة االس����تجوابات األمر الذي 
شكل س����ابقة في الشرق األوسط 
برمته، غير أن في هذه اجلولة ليس 
هناك غالب ومغلوب اذ ان الكل فاز 
بتحقيق الدميوقراطية التي يجب 

علينا احملافظة عليها.
وق����ال انه ف����ي الس����تينيات 
والس����بعينيات كانت الكويت في 
مقدمة ركب دول مجلس التعاون 
ولكن ما وصلت إليه الكويت اليوم 
هو بس����بب املهات����رات واألزمات 
السياسية التي حتصل وال نحمل 
املسؤولية للحكومة خاصة بعدما 

حققته في اجلولة االخيرة.
وتابع العازمي قائال ان املشرع 

األعني ويك����ون اإلعمار والتطور 
هما األساس؟

وقال انه مهما واجهت الكويت 
من صراعات ال ينبغي الوصول الى 
مرحلة اليأس بل يجب االستفادة 
من هذه االزمات. وأكد الراشد ان 
ما يحص����ل اليوم في املجلس هو 
نتيج����ة االنتخابات االخيرة وكل 
من كان له احل����ق في التصويت 
في االنتخابات يتحمل املسؤولية. 
وعن مسألة تعديل الدستور قال 
الراشد انه عندما وضع الدستور 
كان من املمكن تعديله بعد 5 سنوات 
وها نحن اليوم على بعد 50 عاما 
من وضع الدستور وال يزال هناك 
بعض االشخاص الذين يفرضون 
االرهاب الفكري يحاولون تصوير 
الدستور على انه خط احمر ال ميكن 
املساس به غير ان الدستور ميكن 
إخضاع����ه للتعديل ويجب العمل 
على ذل����ك فهو ليس قرآنا وليس 
هناك ما مينع العمل على تعديله 
مبا يكفل احلريات، مشيرا الى ان 
محاربة تعديل الدستور هي محاربة 
حلرية الرأي. وحتدث الراشد عن 
مجلس سنة 2003 حتى كان ذلك 
املجلس االسوأ الذي مر على الكويت 
وذلك لتضمنه الدوائر ال� 25، األمر 
الذي مت حله بتحويلها الى 5، ولكن 
تغيير الدوائر ال يعني تغيير الفكر 
وذلك الن ما نراه اليوم في الكويت 
من قبلية وطائفية ما هو اال نتيجة 

الدوائر ال� 25 تلك.
وتناول الراش����د في مداخلته 
مس����ألة االحزاب الت����ي تعمل في 
»السراديب« ولديها اهداف ال نعرف 
ما هي، األمر الذي يستوجب ايجاد 
قانون ينظم هذه االحزاب بالتالي 
يعطي اهل االختصاص احلق في 
اذا اخفقت  مقاضاة هذه االحزاب 
وحلها اذا اضطر األمر وذلك الن هذه 
االحزاب موجودة اليوم من دون 
قوانني تنظمها وحتكمها والن تعديل 

وضع خطني متوازيني وهما خط 
الرقابة وخط التشريع لذلك يجب 
ان نحافظ عليهما ولكن في السنوات 
االخيرة اصبح اخلط الرقابي يطغى 
على خط التشريع مما سبب تأخر 
البالد من خالل تأخر التنمية على 
مختلف االصعدة من تعليم وصحة 
وخدمات في املرافق العامة والزحمة 
املرورية وغيرها من القضايا التي 
باتت حبيسة االدراج اليوم وحتتاج 

من يلحظها حتى ترى النور.
وتساءل عما اذا كان من املعقول 
ان تكون الكويت بلدا نفطيا وفيها 
البطالة تصل الى 15 الف عامل وان 
تكون قضية القرض االسكاني ب� 
86 الفا مع العلم ان قضية االسكان 
قضية سهلة فهي قضية مال واراضا 
ولم يستخدم في الكويت إال نحو 7 
أو 8% من مساحة الكويت والباقي 
امل����ال متوافر ولكن  فراغ وحتى 

املطلوب هو التعاون.
واكد ان احلكومة ال عذر لديها 
بعد اليوم اذ لديها اغلبية برملانية 
والثقة والدعم الكامل لذلك عليها ان 
تنفض الغبار عن نفسها وان تطرح 
املشاريع التنموية كي يرى املواطن 
اعماال تضمن مستقبله ومستقبل 
اوالده. ومتن����ى ان تصل الكويت 
الى مرحلة يض����رب بها املثل في 
العالم كله وليس فقط في اخلليج 
والعالم العرب����ي. وقال ان هناك 
برنامجا تسلسليا وطموحا لبناء 
املستلزمات األساسية لهذه اخلطة 
كما مت االستماع خلطة 2010 – 2011 
وهي جزء ال يتجزأ من خطة العمل 
التعاون بني  الطموح، معتبرا ان 
الس����لطات هو أساس إجناز هذه 

اخلطة.
وحتدث املط����وع عن ضرورة 
زيادة الدخل القومي لزيادة دخل 
املواط����ن في الكويت في منتجات 
النفط واملنتجات األخرى التي تدعم 
املنتج الوحيد الذي يتم االعتماد 

علي����ه وهو النفط، على أن تكون 
هناك دعائم لهذا املنتج.

وقال ان مس����ؤولية دعم هذا 
املنتج تقع على القطاع العام وعلى 
القطاع اخلاص الذي سيقود قاطرة 
التنمية املستقبلية مبساعدة فعالة 
في احلكومة التي عليها دور تشجيع 

هذا القطاع في قيادة التنمية.
وتابع ان التطلع هو الى سياسة 
حكومية ناجحة تخرج من الواقع 
احلالي والتكدس الوظيفي وايجاد 
عمل لكل مواطن، بحيث يكون كل 
في موقعه يساهم ويعطي ويعمل 
على بناء الكويت، وذلك ألن هذه 
املسؤولية مش����تركة ال تقع على 
احلكوم����ة أو عل����ى مجلس األمة 
ولكنها مسؤولية مشتركة الختيار 

الرجل املناسب في املكان املناسب 
لقيادة التنمية.

وأضاف رأينا قيادات سابقة قد 
تكون ساهمت إال أنها لم تكن فعالة 
وليس لديها القدرة على القيادة.

كذلك األمر بالنس����بة للسلطة 
التنفيذي����ة إذ إنها بحاجة إلى أن 
تكون قادرة على إدارة هذا البرنامج 
وتوزيع املهام واستخراج األراضي 
الالزمة ووضع امليزانيات واإلدارات 
الت����ي ميكن ان تقوم باإلش����راف 
وتنفيذ املشاريع الكبيرة، اضافة 
الى انه هناك خطة اسكانية تقضي 
على تراكمات كثيرة وتساهم في 
ان تكون الكويت مستقلة بالكامل 
وتكون هناك م����دن جديدة أولها 
مدينة احلرير وم����دن اقتصادية 

كبيرة. وهذا ما يجعل املهمة القادمة 
على البرملان وضع التش����ريعات 
املناس����بة والتي ستس����اهم في 
تنفي����ذ هذه اخلط����ط وان تكون 
داخل البرملان واللجان، حيث ان 
مس����ؤولية اللجان مهمة أساسية 
بحيث يتواجد االعضاء ويقدمون 
ما لديه����م من خبرات واقتراحات 
ومن ثم التصويت بحسب البرنامج 

املوضوع.
إضافة إلى برامج ش����عبوية، 
االستقرار احمللي للبدون والتعداد 
السكاني، حتتاج إلى قرار سياسي 
حاسم. وتابع انه يجب أن يكون 
هن����اك تعاون ب����ني دول مجلس 
التعاون اخلليجي لتنجز املشاريع 
املتقدمني بها ف����ي توحيد العملة 

القطارات  البدون وسكة  وقضية 
والربط الكهربائي وأن تكون هذه 
االدوار مشتركة موزعة بني دول 
التعاون وتخرج بنسيج  مجلس 
مشترك وخطة مستقبلية تربطنا 
مع الدول املجاورة كالعراق وإيران 
كونهما جزءا من هذه املنطقة وأن 
التع����اون في موضوع  ميتد هذا 
البيئة واالعمار والتنمية البشرية 
والتعليم وكل ما يساهم في انشاء 

فكر قومي وسياسي للمنطقة.
بدوره قال النائب علي الراشد 
ان املواطن الكويتي سئم ومل من 
الصراعات والتأزميات السياسية 
ومن حالة اإلحباط التي س����ببها 
بعض اعضاء مجلس االمة، وتساءل 
الكوي����ت نصب  متى س����توضع 

الدستور في هذا االطار مرفوض 
وذلك الن الكويتيني يخشون فكرة 
االحزاب نتيجة ما يرونه من جتارب 
البلدان املجاورة غير  حزبية في 
الدميوقراطية  مدركني ان حج����م 
الت����ي تتمتع به الكويت ال تتمتع 

به تلك البلدان.
واكد الراش����د ان����ه ال خير في 
املهم  وجود احزاب ولك����ن األمر 
هو ان تكون هذه االحزاب منظمة، 
مشيرا الى ان مسؤولية قبول أو 
رفض هذا القانون تقع على عاتق 

السلطتني معا.
وفي احلديث عن االستجوابات 
شدد الراشد على ان هذه العملية متت 
باسلوب يشوه االدوات الدستورية 
وبطريقة تعسفية وعشوائية ومن 
دون ضوابط، واكد على ضرورة 
وضع ضوابط لالستجوابات واال 

تكون بهذا التعسف.
كما تناول الراش����د املقترحات 
التي تقدم بها في تعديالت كزيادة 
النواب واعطاء الوزراء حق  عدد 
طرح الثقة ورف����ع العدد الى 33 
لطرح الثقة والتصويت على اعطاء 
الثقة للحكوم����ة منذ بداية عملها 
وغيرها م����ن املقترحات التي اكد 
الراشد انها ليست اقتراحات قوانني 
بل هي افكار قابلة للنقاش والهدف 

منها فرض االستقرار السياسي.
ان االنتقادات  الراش����د  وتابع 
الت����ي تواجهها هذه املقترحات ما 
هي إال »فش����ة غل« نتيجة فشل 
وخيبة اصيبت بها البعض جراء 
االستجوابات االخيرة، معتبرا ان 
ما حصل فيه خير لنفسه ليعرف 
الناس على حقيقتهم، مؤكدا ان هذه 
القضية ليست قضية علي الراشد 
بل هي قضية بلد ودستور، وهذه 
القضية تتعلق مبستقبل وطن اذا 
لم نصلح وضعه السياس����ي فلن 
نصلح وضعنا االقتصادي وهو بلد 

يقوم على الواقع االقتصادي.

خالل ندوة »الكويت إلى أين؟« في ملتقى نجالء النقي مساء أمس األول

للكوي�ت ديموقراطي�ة  س�ابقة  حقق�ت  االس�تجوابات  مخل�د: 
المط�وع: المهمة القادمة  وضع تش�ريعات لتنفي�ذ الخطط االقتصادية 
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