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الديوانية في الكويت منتدى سياسي وثقافي 

واجتماعي، وملتقى دوري ملناقشة أهم قضايا الساعة 
وفيها يصنع جزء من تاريخ الكويت على جميع 

االصعدة.
»األنباء« ومن منطلق حرصها على نقل نبض 

الشارع وآراء الشعب في القضايا التي تشغل 
املواطنني تخصص صفحة أسبوعية تصدر كل أحد 
لزيارة إحدى دواوين الكويت ورصد هموم وشجون 

روادها، وصوال الى نقل أمني لهذه الهموم.

طالبوا الحكومة بعدم رمي أخطائها على المجلس

رواد ديوانية ناصر الجالل لـ »األنباء«: الدائرة الواحدة أكثر عداًل 
وتعديل الدستور »كالم مأخوذ خيره« ولن يكون في مصلحة الشعب

حسني البريكان
تباينت وجهات نظر رواد ديوانية ناصر اجلالل حول 
العديد من االمور والقضايا التي تباحثوها بني مؤيد ومعارض 
في اجواء من الطرح املوضوعي من احلضور بغض النظر 
عن االختالف في الرأي، حتدثوا عن العالقة بني السلطتني 
وأهمية التوافق بينهما للسـير بالبالد نحـو األمام بعيدا 
عن التـأزمي. وحول الدوائر االنتخابيـة اكدوا ان الدائرة 
الواحدة هي االكثر عدال ومن خاللها حتقق الدميوقراطية 
في الكويت في قفزة نوعية وتتطور من خاللها افكار الناخبني 
ومطالبهم واداء النواب ملا فيه مصلحة الشعب، فالدائرة 
الواحدة تقضي على االصطفافات العنصرية التي ادخلت 
البلد في نفق مظلم وفي عواقب ال حتمد عقباها، وتابعوا: 
ان احلكومة من خالل اقتراحاتها حتاول اشباع الشعب 
من السياسة لدرجة تكريههم في الدميوقراطية وبأنها 
سيئة وليسـت في صالح عموم الشـعب.  لكن هذا غير 

صحيح فالدميوقراطية حق ال ميكن التفريط فيه. واشاروا 
الى ان تعديل الدستور ضروري لكن ال يجب ان يطرح في 
ظل هذه الظروف السياسية الصعبة فهو اآلن مقدم بفكرة 
حكومية لكنها بوجه نيابي محذرين النواب من اي تعديل 
في صالح احلكومـة الن التعديل يجب ان يكون العطاء 

املزيد من احلريات.
وطالبوا احلكومة بعدم رمي اخطائها على املجلس 
فالتنمية معطلـة في البلد منذ ربع قرن واملجلس ليس 
هو السبب في ذلك بل هو ميد يد العون للحكومة ويشد 
من ازرها وهو اليد الثانيـة املعاونة للحكومة وال ميكننا 
تخيل الكويت من دون مجلس النه اساسـي في احلياة 
الدميوقراطية، وال ميكننا التخلي عنه مهما كان ومطلبنا 
االساسي هو ان يأخذ دوره وميارس واجباته وصالحياته 
لتحقيق اهداف املواطنني والنهوض بالكويت نحو االمام، 

وفيما يلي التفاصيل:

مجبورون عل����ى اختيار نواب 
غير مقتنعني بهم، لكن اذا أعطي 
االختيار للكويت كلها لتوسع 
املجال في االختيار على نطاق 
الناخب احلرية  واسع وأعطي 
الكاملة، مشيرا الى ان أداء النواب 
في مجلس األمة متباين، فنسبة 
10% ممتازة والباقي غير مرضي 
عنه، والنواب يأتون للمجلس 
خلدمة مصاحلهم الش����خصية 
والفئوي����ة، متجاهلني حقوق 
املواطنني البس����يطة، ولو كان 
هناك من يفكر في خدمة الكويت 
جميعا ما صار هذا وضع البلد، 
واملشكلة لدينا دخول الفساد في 
املال السياسي والسبب في ذلك 
يعود إلينا كناخبني ألننا علينا 
ان نحكم ضمائرنا في اختيار 
الشخص املنضبط الذي ميكن 
ان تتم محاس����بته عن تغيير 
تش����كيلة املجلس، ولكن نحن 
عكس ذل����ك اذ ال نراقب نوابنا 
وال نواجهه����م في مش����اكلهم 
وإجنازاتهم وأطروحاتهم وكذلك 
وعودهم االنتخابية التي قطعوها 
أثناء حمالتهم  أنفس����هم  على 

االنتخابية.

تعطيل التنمية

وبدوره استاء فيصل سعيد 
أداء املجلس، واس����تغرب  من 
م����ن محاربة التكتل الش����عبي 
الذي اعتب����ره أفضل التكتالت 
السياسية، واألمر ليس مأخوذا 
بالطائفية وامنا برضا احلكومة، 
وامتدح التكتل الش����عبي ألنه 
يالمس املشاعر ويشعر بهموم 

الشارع واألقرب له.
واستغرب فيصل من تصرف 
احلكوم����ة وتعذره����ا الدائ����م 
التنمية،  بأن املجلس يعط����ل 
موضح����ا ان املجل����س دوره 
رقابي وتش����ريعي، واحلكومة 
عليها إجناز املشاريع التي يقرها 
مجلس األمة، والكل له أولوياته 
في البلد، ونطالب الس����لطتني 
احترام عقول البشر وعدم اللف 
املفروغ منه  والدوران والكالم 
إلجناز املشروعات وعدم تعطيل 

عجلة التنمية في البالد.

البداية، حتدث صاحب  في 
الديوانية ناصر اجلالل متذمرا 
من الوض���ع احلالي في البلد، 
وعبر عن استيائه من املجلس 
وانه ليس في مصلحة الشعب 
بل انه ميشي على هوى رؤى 
حكومي���ة بحت���ة واحلكومة 
مس���يطرة عليه وعلى جميع 
قراراته، واستغرب اداء بعض 
النواب الذين بدال من نقل هموم 
املواطنني الذين اوصلوهم الى 
قبة عب���داهلل الس���الم ذهبوا 
ال���ى اجل���ري وراء مصاحلهم 
الش���خصية مادي���ة كانت او 
مساومات من اجل تعزيز مكانة 
بعض اقاربهم في بعض املواقع 
احلساسة في البلد، وان النواب 
اجلادين في العمل ملصلحة البلد 
في املجلس قلة، ورأى اجلالل 
ان املجلس يكون اجنح اذا مت 
تطبيق الدائرة الواحدة العادلة 
الكويتي  ابناء الشعب  جلميع 
ومن خاللها ال نسمع عن طبقات 
او فئات املجتمع بل ال يصل الى 
قبة عبداهلل السالم اال من هو 
كفؤ ويشرف املواطن الكويتي 
وينظر الى جميع القضايا التي 
يتبناه���ا على انه���ا تهم البلد 
وال تهم فئة او طائفة معينة، 
مشيرا الى ان النظام االنتخابي 
احلالي سيئ وادخل البلد في 
نفق مظلم وانحدرت فيه الكويت 
بعدما كانت هي السباقة من بني 

جاراتها من الدول اخلليجية.

مصلحة الشعب

واوضح اجل����الل ان تعديل 
الدستور كالم مفروغ منه، وان 
ه����ذا توجه حكوم����ي بصبغة 
نيابي����ة وان بعض التعديالت 
التي ستقدم ليست في مصلحة 
الش����عب ولي����س للمزيد من 
احلريات، واصفا بعض النواب 
بأنهم يريدون تقييد الش����عب 
ونوابه م����ن الصالحيات التي 
منحها اياهم دس����تور املرحوم 
عبداهلل الس����الم اس����كنه اهلل 
فسيح جناته، فبعضهم اصبحوا 
ميثل����ون احلكومة وال ميثلون 
الشعب ألن السعي وراء املصالح 

اخلاصة يفقد النائب الهدف الذي 
مت م����ن اجله انتخابه وايصاله 

الى البرملان.
ومتنى اجلالل االمن واالمان 
للبلد وللشعب الذي يشهد له 
بالوالء لهذا البلد ولهذه االسرة 
احلاكمة الكرمية في العديد من 
البطوالت واالزمات واحلروب 
واملعارك، فالتاريخ يشهد لهذا 
الذي ال يبخل  الشعب املعطاء 
بشيء ويقدم الفداء لهذا الوطن 
الذي ترعرعنا في ظله وتربينا 
فيه ونحن فداء له في مختلف 

الظروف.

 تنسيق نيابي

بدوره، اكد مبارك العتيبي 
ان نواب االمة لم يقدموا شيئًا 
للشعب وال للتنمية، ولم يقدموا 
سوى االستجوابات التي لم تعد 
بالفائدة على املجتمع الكويتي 
ما عدا استجوابي وزير الداخلية 

ووزي���ر االعالم اللذي���ن كانا 
استحقاقا دستوريا والبد من 
املساءلة السياسية لهما حول 
املتعلقة بالعمل  بعض االمور 
الوزاري، وما ترتب عليه من 
اضرار على الوزارة والشعب.

العتيب����ي ان يكون  ومتنى 
هناك تنس����يق بني النواب في 
االستجوابات املقدمة وان تكون 
بني كل استجواب واآلخر فترة 
لكي تدار االمور بكل اريحية وان 
يكون هناك تفاهم فيما بينهم، 
لكن ما يح����دث اآلن هو عبارة 
عن مقايضات ومساومات بني 
النواب للوقوف في صف النائب 
في قضية معينة او استجواب 
معني، واحلاص����ل حاليا يبدو 
وكأنه ش����كل من اشكال تبادل 
املصالح اخلاصة جدا، فأنا ادعو 
جميع الناخبني الى ان يحسنوا 
االختيار عند صناديق االقتراع 
وان يتم ايصال االكفأ واالجدر 

والصادق االمني.
وتابع العتيبي ان االستجواب 
الذي قدمه النائب علي الدقباسي 
الش���يخ احمد  لوزير االعالم 
العبداهلل استجواب مستحق 
سياسيا ودستوريا في طرح 
الثق���ة بالوزي���ر املعني ألنه 
تقاعس في اداء دوره وتعرضت 
الى اختراق  الوطنية  الوحدة 
النسيج  وتهديد وملنع متزق 
االجتماعي ولوأد اي شكل من 
اشكال الفتنة مهما كانت اسبابها 

ودوافعها.
م����ن جهت����ه، اك����د محم����د 
الشويعر اهمية ان ينظر النواب 
ال����ى القضايا الت����ي تهم البلد 
واملواطنني وحتقق التنمية في 
جميع املج����االت واالبتعاد عن 
كل ما يهدد وحدتنا الوطنية من 
افرازات قبلية وطائفية وفئوية 
الكويت  تهدد امن واس����تقرار 
وتؤثر سلبا على حياة الناس 

الذين عاشوا دون اي تفرقة خالل 
تاريخ الكويت الطويل.

من جانبه، اوضح حس����ني 
فارس ان أسباب فشل املجلس 
والدميوقراطية في الكويت هي 
احلكومة التي ل����م تعمل على 
تلبية رغبات املجلس ولم متد 
يد العون له الجناز املش����اريع 

والقرارات.
وأشار الى عدة أسباب تؤدي 
الى جناح مجلس األمة أولها جعل 
الكويت دائرة واحدة للقضاء على 
شراء األصوات والقضاء على 
االصطفافات القبلية والطائفية 
القانون ينقل  والفئوية وبهذا 
البلد نقلة نوعية ويحقق قفزة 
في حياة الدميوقراطية الكويتية 
وهو مش����روع ناج����ح بكل ما 
البلد  الكلمة وينتش����ل  تعنيه 
من األزمات الت����ي يعاني منها 
إضافة الى اختيار مجلس الوزراء 
من الش����عب، وإلغاء تصويت 

احلكومة في املجلس وأال يكون 
للحكومة دور في املجلس ألن 
الش����عب،  املجلس من اختيار 
الكوي����ت نهضت في  وتاب����ع: 
الستينيات وتوقفت في منتصف 
التنمية  الثمانينيات وتعطلت 
خلالفات شخصية، فاحلكومة 
هي التي حتارب الدميوقراطية 

ملصاحلها اخلاصة.
وأشار حسني الى ان تنقيح 
الدستور البد منه لكن ليس في 
ظل هذه الظروف وهذا املجلس، 
ألن من خالله ستلعب احلكومة 
لعبته����ا وجتيره الى صاحلها، 
وتقيد الشعب فنحن مع تعديل 
الدس����تور لكن لي����س في هذا 
الوق����ت، وان يكون الهدف هو 

إعطاء املزيد من احلريات.
وحتدث صقر العصيمي قائال: 
ان نظ����ام الدائرة الواحدة غير 
ع����ادل وال ميثل جميع طوائف 
الواحدة  الدائرة  املجتمع، وفي 

يلتفون ح����ول الفرعيات، ففي 
الدائرة الواحدة محتمل خروج 
أو فئتني فقط  طائفة واح����دة 
ويتم جتاهل اآلخرين من أبناء 
الكويت، كما ان النظام احلالي 
هو العادل ويخرج لكل طائفة 
نوابا ميثلونها في مجلس األمة 
وال توجد طائف����ة طاغية على 
األخرى، ويشعر النائب مبشاكله 
التي  وهمومه وهموم املنطقة 
خرج منها ويس����تطيع النائب 
نقل مش����اكله الى مجلس األمة 

في صورة أفضل.

أداء متباين

وأيد جمال العدواني الدائرة 
الواحدة باعتبارها تقضي على 
اإلف����رازات القبلي����ة والفئوية 
والطائفي����ة، وبه����ذه الطريقة 
التصويت  الناخب  يس����تطيع 
للنائب الذي يريده ويش����عره 
ب����أن أداءه ممت����از، فاآلن نحن 

 علينا مراقبة النواب ومواجهتهم بإنجازاتهم وطروحاتهم ووعودهم التي قطعوها على أنفسـهم أثناء حمالتهم االنتخابية
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