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طرح النائب علي الراشد عدة 
تعديالت على بعض مواد الدستور 
تتمثل في عدم استجواب رئيس 
الوزراء دون وجود تزكية لصحيفة 
االس���تجواب من 9 نواب، إضافة 
إلى تعدي���ل مادة االس���تجواب 
ليصب���ح تقدميها عبر 5 نواب ال 
نائب واحد، وأضاف الراش���د أن 

من بني التعديالت املقترحة أن طلب عدم التعاون مع رئيس 
الوزراء يعتبر باطال ما لم يكون موقعا من 15 نائبا، وأشار 
في تعديالته أيضا إلى: استحداث دائرة انتخابية سادسة، 
وتكون ما بني الدائرتني الرابعة واخلامسة، »نقال عن جريدة 
مباشر اإللكترونية«، ومما اقترح أيضا زيادة عدد األعضاء 
إلى 72 عضوا في الدوائر الست، وذلك يستتبع تلقائيا زيادة 
عدد الوزراء وأال يكتفي بعضو واحد »محلل« ضمن أعضاء 

احلكومة بل أكثر من واحد.
ه���ذه الت����عديالت اإلجرائي���ة ال املوضوعية انص���بت 
عل���ى العدد فقط بزيادة أعداد مقدمي االس���تجواب للوزير 
وأك����ثر من ذلك عند استجواب رئيس الوزراء وزيادة عدد 
األعض���اء والوزراء، وأيا كان ال���رأي بها وإن كنا نفضل أن 
يكون اس����تلزام عدد معني لتقدمي االستجواب يقترن زيادة 
ونقصا بع����دد محاور االستجواب رغم ذلك فما يهمنا أنها 
مبادرة محمودة ح����ركت الدماء الس��������اكنة من إخواننا 
األعضاء اإلسالميني إن صحت التسمية لي���طالبوا بتعديل 
املادة الثانية من الدستور لتكون الشريعة اإلسالمية املصدر 
األساسي والرئيسي واألول للتشريع وال يجوز تشريع ما 
يخالفها، فهذه الشريعة اإللهية قد كانت ومازالت مهيأة لها 
األجواء لتطبيقها، فعمل اللجنة االستشارية العليا الستكمال 
تطبيق أحكام الش���ريعة اإلسالمية على مدى ما يربو على 
18عاما قد أثمر تعديل القانون املدني ليكون انعكاسا متوافقا 
مع الشريعة اإلسالمية وأغلب ما صدر ويصدر من قوانني 
فهو متوافق مع هذه الش���ريعة الغراء، فلم يبق إال القانون 
التجاري وقانون اجلزاء »العقوبات« التي يغلب على ظني 
انتهاء جلنة اس���تكمال تطبيق الشريعة من تعديلها أيضا 

لتكون شرعية إال أنها لم تر النور بعد.
ومبررات هذا التعديل عديدة أوال: شرعية تتمثل في أن حفظ 
اهلل للبلد وأهله وإسباغ األرزاق عليهم تكون بتطبيق شريعته، 

قال اهلل تعالى في سورة التوبة 
العاب���دون احلامدون  )التائبون 
الراكعون الساجدون  السائحون 
اآلمرون باملعروف والناهون عن 
املنكر احلافظون حلدود اهلل وبشر 
املؤمنني( وفي سورة يوسف قال 
جل شأنه )فاهلل خير حافظا وهو 
أرح���م الراحم���ني( وفي احلديث 
الش���ريف »احفظ اهلل يحفظك.«.. وقال سبحانه )ولو أن 
أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من الس���ماء( 

ومن اإلميان باهلل سبحانه وتقواه بحق تطبيق شرعه.
إن علمنا ذلك فهناك ثانيا: دواع واقعية للتعديل فاألجواء 
مهي���أة، بحمد اهلل وفضله، لذلك ومنه���ا أن الدولة، رعاها 
اهلل س���بحانه، جترم مروجي اخلمور وبائعيها واملخدرات 
ومتعاطيها، كما ال يوجد في الكويت بفضل من اهلل، املراقص 
احملرمة وما يسمى باملالهي الليلية، بل بخالف ذلك نرى واقعيا 
انتشار املبررات واللجان اخليرية وكثرة البنوك اإلسالمية 
املؤسسة أو املتحولة لتكون تعامالتها شرعية، وغير ذلك 
من واقع مبهج على مستوى التشريعات واملؤسسات كلها 
جتعل من تعديل املادة الثانية من الدستور على النحو املذكور 

ضروريا وحتميا لتكتمل املنهجية املبهجة للبلد وأهله. 
وثالثا: هن���اك دواعي بر وصله بأمي���ر القلوب الذي ما 
قابلت أحدا اال دعا له بالرحمة والرضوان والنعيم باجلنان 
فالبر بسمو الشيخ جابر األحمد، رحمه اهلل، يحتم إمضاء 
رغبته ومسعاه في تطبيق شريعة الرحمن في األرض ليعم 

اخلير للبالد والعباد.
واما املرضى الذين يرون في تعديل هذه املادة مساس���ا 
بس���لطة اإلمارة فهم مينعون اخلير بحجة فاسدة ساقطة، 
فالشريعة اإلسالمية حثت على طاعة والة األمر وحبهم والذود 
عنهم ما أقاموا في الناس الصالة وشنعت على معارضيهم 
بشدة، وان املفارق للجماعة ميوت ميتة جاهلية فضال عن 
أن الدولة األموية ثم العباسية وغيرهما قاما على شريعة 
الرحمن مع توارث احلكام للحكم، فالش���ريعة صاحلة لكل 

زمان ومكان ايا كانت حجج من في قلوبهم مرض.
و لنا مقال قادم بإذن اهلل سبحانه نعرض فيه الدواعي 
التشريعية املوجودة لتطبيق شريعة الرحمن جل شأنه. 
Salman.f@msn.com

الرشد في تطبيق 
الشريعة

المحامي سلمان البرازي

األوج بالحق

ال شك أن الدستور هو املنظم الرئيسي 
للتعامل البش���ري، وهو الذي اختير من 
قبل أهل الكوي���ت لينظم العالقة بجميع 
الكويتي وجميع  الش���عب  مفاهيمها بني 
الفئات التي تعيش على أرضها الكرمية. 
وم���ع الدميوقراطية التي ارتضيناها منذ 
القدم، ومن هذا املنطلق وجب علينا مراجعة 
مواده وفلترتها حتى تتواكب مع املفاهيم 
املستجدة على ساحتنا كما استجدت على 
الساحة اإلقليمية والعاملية أيضا، بل نرجو 
عدم اإلصغ���اء ملن يري���د جتميده وعدم 
تطويره ملزيد م���ن احلرية واالنضباطية 
وليس���ت االنفالتية الت���ي ينهج البعض 
منهج الشخصانية باختراقها والقفز على 
مفاهيمها النبيلة وتس���فيه املفاهيم التي 
جاء بها املشرع واحتواها الدستور لتحفظ 
كرامة اإلنسان وصيانة حقوقه وحتفظه 
من القفز واللفظ واللمز واحلوار املتدني 
بألفاظه الهابطة التي أصبحت متداولة هنا 
وهناك من بعض األطراف التي لم تشكر 
النعمة وال تنعم بها وال تثني على الذين 
وضعوا الدس���تور مبفاهيمه القيمة التي 
يجب احلفاظ عليها وتطويرها لألفضل، 
وجلم املتربصني الذين يريدون أن يخلقوا 
من كلمة احلق باطال، فراجعوا دستوركم 

يا أهل الكويت وتوكلوا على اهلل.
ونحن نرى أن املقترحات التي أشار إليها 
النائب علي الراشد حتتاج إلى املزيد حتى 

تواكب فقه الواقع الذي نعيشه.
فاملثل يقول:

إذا أطعمت فأشبع
و»إذا أكلت بصل فأشبع بصل«

وإذا ناديت فأْسِمع
يبو عبدالفتاح عدل قفلك واملفتاح

وال يهمك كثر الصراخ اعرف ش���غلك 
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مطلق الوهيدة

رأي

دار خالل األيام املاضية حديث 
محتدم حول قانون اخلصخصة. 
فالكل متفق على أهمية اخلصخصة 
في دعم اقتصاد البلد من خالل 
إتاحة الفرصة أمام القطاع اخلاص 
حلمل جانب كبير من األعباء املالية 
التي تتحملها الدولة. لكن يبقى 
اجلدل ال����ذي يدور حول قانون 

اخلصخصة مطلوبا ألن القانون يحتاج إلى مراجعة وإجراء 
بعض التعديالت عليه قبل إقراره من مجلس األمة، وهذا 
ال يعني أنه في حال إق����راره ووضعه موضع التنفيذ لن 
يواجه حتديات بل سيواجه صعابا كثيرة تتعلق بواقع غير 
مهيأ في األصل الستيعابه، ومنها على سبيل املثال قضية 
التعامل مع العمالة الوطنية التي تعتبر عبئا كبيرا على 
الدولة مبا تشكله من غالبية في القطاع احلكومي وأقلية 
في القطاع اخلاص الذي يعتمد بدوره على نسبة كبيرة من 
العمالة الوافدة من ذوي اخلبرة واملهارات العملية، وهذا 
الوضع املختل لن يساعد في حتقيق الفائدة املرجوة من 

مشروع اخلصخصة فيما يخص 
اس����تيعاب العمالة الوطنية في 
القطاع اخلاص الذي يرى أنها ال 
تتمتع بالقدر الكافي من اخلبرة 
واملهارات املطلوبة وال تش����جع 
على كسب ثقته فيها مما يجعل 
املس����ؤولية امللقاة على قطاعي 
التعليم التطبيقي والتدريب في 
تغيير هذا الوضع جسيمة. ومثل هذا التغيير لن يتحقق 
إال من خالل التخلص من عقدة محاكاة التعليم اجلامعي 
النظري الس����ائد في القطاعني وإعادة التعليم التطبيقي 
إلى مساره الصحيح الذي يهدف إلى نقل اخلبرة العملية 
ومواكبة التقنيات احلديثة مع تغيير سياسة القبول لضمان 
مدخالت ذات مستوى علمي مناسب يساعد على التحصيل 
الدراسي وتصميم برامج دراسية تطبيقية معتمدة أكادمييا 
وقادرة على تلبية مواصفات مخرجاتها املطلوبة من قبل 
سوق العمل وإعداد مدرس يتمتع بخبرة عملية في ميدان 

اختصاصه وقادر على نقل خبراته إلى الطالب.

بين الخصخصة
 والتعليم التطبيقي

سلطان إبراهيم الخلف

فكرة

أثار قرار مجلس الوزراء بعدم اعتماد الكوادر لبعض 
الفئات االستياء والتذمر بعد أن مت إقرار كوادر لبعض 
الهيئات، وفي املقابل اهمال التخصصات الفنية املباشرة 
والت���ي تتواجد في كل الظروف بعكس املهن األخرى. 
ونحن هنا النقلل من جهود الفئات التي مت اقرار الكوادر 
لهم ولكن أن يتم جتاهل تخصصات مهمة بسبب تقاعس 
وزرائها ونقاباتها وهذا أم���ر غير منطقي والظلم في 
الرعية عدل في السوية، فالبد أن تكون هناك مسطرة 
واحدة تقاس بها القوانني وليس مبحاباة فئة على فئة 
أخرى، كما أنه كان يجب أال يقف الرأي على شخصني 
في تسيير حال العباد وخلبطة األوراق وتوجيهها إلى 
طريق غير معلوم بسبب القرارات املرجتلة والتي لم 
تتعد فترة دراستها بضع ساعات قليلة مما يبرر هذا 
التخبط العشوائي ملا آل إليه العمل احلكومي، فهو إما 
جتاهل غير مقصود وإما أنه خطأ متعمد. ومما يؤكد 
وجود تخبط أن املتحدث باسم احلكومة أكد منذ فترة أن 
احلكومة صرفت النظر عن الكوادر وبعدها بأيام صرح 
وزير آخر ليعلن في مشهد سينمائي بأن احلكومة ستقر 
الكوادر، مما يعني وبال شك أن املطبخ احلكومي يديره 
طباخ ال يعي حقيقة األوضاع خارج املكاتب املغلقة، 
فهم يقررون وفق أهواء ومزاجيات ضيقة تفتقر إلى 
قراءات الس���احة مما ينذر بثورة مرتقبة تستعد لها 
النقابات احلكومية األمر الذي سيفسد العالقة الودية 
ب���ني احلكومة والنقابات بس���بب الضغوط العمالية، 
ودخولها في تصادم ال طائل منه سوى تسخني الساحة 
السياس���ية، ولكن ما يدعو للدهشة هو الالمباالة من 
قبل احلكومة للرس���ائل الت���ي تصلهم عن التطورات 
املقبل���ة في األيام املقبلة والتي فس���رها البعض على 
أنها تغطيه ملشروع تريد احلكومة متريره في مجلس 
األمة، تأويالت متعددة ال أحد يجد لها تأكيدا، فهل يرتد 
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أعتقد أن املوافقة على تعيني السيد محمد حسني بحر 
العلوم سفيرا للعراق في الكويت جاءت موفقة متاما من 
اجلانبني الكويتي والعراقي بل نالت استحسان الكويتيني 
قبل العراقيني، فبغض النظر عن دماثة أخالق وعقالنية 
تصرف املذكور وطيب منشئه وتربيته فهو قد قضى 
شطرا طويال من حياته في الكويت وعرف طبيعة أهلها 
واهتماماتهم وخصوصياتهم بشكل ال يحتاج معه إلى 
فترة إعداد واستكشاف للتعرف على املجتمع الكويتي 
مبا يساعده على استثمار وقته لالرتقاء بالعالقة بني 
الكويت والعراق ومن ناحية أخرى فقد عايش السيد 
محمد حسني والده في الكويت وال شك انه ارتبط بذهنه 
ذلك األسلوب الراقي الذي تعامل به والده مع الكويتيني 
وعالقاته الواس���عة مع كافة أطياف املجتمع الكويتي 
وتعاطيه العقالني واملوضوعي مع االختالفات الكثيرة 
بني الكويت والعراق وحرصه على تأطير ذلك بغالف 
الوحدة والتآلف إضافة إلى ما يحمله من ارث أخالقي 
وأدبي عميق وعريض حتمله أسرة بحر العلوم بحكم 
دورها الريادي في املجتمع العراقي مما يثري وال ريب 

ثقافة ابنه السفير القادم وأسلوبه. 
أما البعد الثالث الختيار هذه الشخصية للسفارة 
العراقي���ة فهي بع���د آل بحر العلوم ع���ن الصراعات 
السياس���ية والتحزبات مذ كانوا في مواقع املعارضة 
إبان العهد البائد او بعد حترير العراق، فللسيد محمد 
بحر العل���وم األب وأبنائه عالق���ات متميزة مع كافة 
الكيانات السياسية العراقية القائمة ولم ينجروا إلى 
تبني أي موقف سياس���ي على أسس حزبية وهو ما 
اغضب العديد من الكيانات السياسية التي أرادت من 
الس���ادة ان يكونوا بجانبها وهذا ما يفسر لنا سرور 
السياسيني الكويتيني الختيار أحد أبناء هذه العائلة 
الكرمية ليكون سفيرا للعراق هنا أما االحتجاج على 
هذا االختيار بدعوى عالقة السيد بحر العلوم برئيس 
الوزراء العراقي نوري املالكي فهو ال يس���تحق حتى 
التفكير فيه فضال عن مناقشته فتلك محاولة ممجوجة 
لوضع العصي في رحى العالقات احلس���نة املتنامية 
بني البلدين وهناك ناحية قد ال يعرفها الكثيرون عن 
آل بحر العلوم وهي ش���يء ورث���وه بحكم كونهم في 
مقدمة املراجع الدينية في املجتمع الشيعي وهو انهم 
يرون أن خدمة الناس واالهتمام بحاجاتهم وأمورهم 
واجب ش���رعي قبل ان يكون ضرورة اجتماعية فان 
لم يس���تطيعوا حل تلك املتطلبات فال اقل من السعي 

إليجاد حل لها لدى القادرين على ذلك. 
ومن هنا فإننا نتطلع إلى أن يواصل السفير العراقي 
اجلديد القادم هذا املس���عى وان ينق���ل للعاملني معه 
بالسفارة هذا املنحى من االهتمام بأمور الناس والعمل 
الدؤوب على حل مشكالتهم والتعامل مع حاجاتهم قبل 
أن يكون ذلك واجبا رسميا دون النظر إلى أصلهم او 
جنسيتهم مع عدم إغفال متطلبات املنصب الديبلوماسي. 
وختاما نقول للسيد محمد حسني بحر العلوم مرحبا 
بك في الكويت سفيرا للعراق مجسدا لتطلعات التعاون 
العراق���ي � الكويتي، مؤكدين في الوقت نفس���ه على 
ضرورة ان تقوم باستيعاب حاجات وآمال الكويتيني 
ونقلها بكل شفافية وأمانة للسلطات العراقية مبا يحقق 
التالحم والتفاعل بني الدولتني والشعبني لتكون سفيرا 

عن الكويت للعراق أيضا.
mw514@hotmail.com

طالل الهيفي

طباخ الحكومة

السموحة

د. محمد القزويني

يا بحر العلوم.. نريدك 
أيضا بحر التميز

إشارة


