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عادل الشنان
أكد عضو التجمع الكويتي املستقل علي القالف ان الشعب الكويتي 
ال يقبل لغة التصعيد والتهديد والتحريض، الفتا الى ان ذلك االسلوب 

يتعارض مع الدستور والقانون.
ج���اء ذلك خ���الل مؤمتر صحافي عق���ده التجم���ع صباح امس 
ملناقشة االحداث االخيرة على الساحة السياسية احمللية واملمارسة 
الدميوقراطية احلكيمة وكيف تكون باحلوار البناء، خاصة في دولة 
املؤسس���ات، باالضافة الى اصدار بيان اليضاح موقف التجمع من 

االحداث االخيرة.
وقال القالف: تابعنا في التجمع مبزيد من القلق واالسى االحداث 
املؤسفة واملتسارعة التي شهدتها الساحة الوطنية في اآلونة االخيرة، 
والتي كانت محل استنكار الشعب الكويتي، فالوضع املؤسف الذي 
آلت اليه االمور، وحتويل االختالف في الرأي الى خصومة وخالف 
ونقله الى خارج املؤسسات الدستورية هو تشويه لدميوقراطيتنا، 
وصورة س���لبية للممارسة السياس���ية في بلدنا، باالضافة الى ما 
يولده ذلك من تبعات ضارة على مؤسساتنا الدستورية ونسيجنا 

االجتماعي ووحدتنا الوطنية.
ونحن اذ نؤكد على حق نواب االمة جميعهم، وفي كل موقع، في 
التعبير عن آرائهم وممارس���ة دورهم في اطار الدستور والقانون، 
فإننا على يقني بأن الشعب الكويتي ال يقبل لغة التصعيد والتهديد 
والتحريض وتوزيع االتهامات في كل صغيرة وكبيرة، فتلك جميعا 
تتعارض مع روح الدستور، وتقلل من شأن دولة القانون واملؤسسات 

الدستورية، وتلحق ضررا بالغا مبمارستنا الدميوقراطية.
إننا على يقني بأن احلرية املسؤولة هي غاية ما ننشده من املمارسة 
السياسية السليمة والتي تتطلب قيما وثقافة نيابية تتقبل االختالف 
في الرأي، وتؤمن بأن االحتكام للمؤسسات الدستورية هو السبيل 

الوحيد حلسم أي خالف.
وأضاف: اننا نؤكد ان االس���تجواب املقدم لسمو رئيس مجلس 
الوزراء هو اختصاص دستوري ال ينازع عضو مجلس األمة عليه، 
ويجب ان تتم معاجلته باالجراءات الدس���تورية وفي قاعة عبداهلل 
السالم، وعلى اجلميع ان يقبل بالنتائج، فمن ارتضى حكم الدستور 
في حق النواب في اس���تخدام االدوات الدس���تورية، فعليه ان يقبل 
ايضا باحلقوق التي كفلها الدستور للرأي اآلخر اذا ما حدث اختالف 
في الرأي بش���أن دستورية االس���تجواب أو نتائجه، أو مشروعية 
عقده في جلسة سرية، فاحترام الرأي اآلخر واللجوء الى االجراءات 
الدميوقراطية في حس���م االمور هو في صميم الدستور، واحملكمة 
الدس���تورية تبقى اجلهة الوحيدة، والوحيدة فقط، وفقا للدستور، 
ذات الصالحي���ة في الفصل في أي خالف دس���توري، وعلى اعضاء 
مجلس االمة ان يحترموا هذا االختصاص، وان يتقبلوا النتائج سواء 
كانت تصب ف���ي مصلحة طروحاتهم أو ضدها، ألن ذلك هو جوهر 

وقد فوجئنا بتيار ميشي بشكل معاكس، باالضافة الى تصنيف االعالم 
الكويت���ي الذي يعتبر وجه الكويت املش���رق دائما من قبل البعض، 
وهذه صفة سيئة، حيث يجب ان يلجأ للقضاء من يرى ان االعالم قد 
تعرض له دون وجه حق وليس له احلق في أمر أو فعل آخر، وقالت 
ان دولة املؤسس���ات لديها مرجعية متمثلة في أبي السلطات صاحب 
الس���مو األمير ويجب الرجوع اليه في حالة الفوضى ونحن نرفض 
ان تض���رب أي فئة من فئات املجتم���ع الكويتي، ألن هذا هو الرصيد 
احلقيقي للتنمية البش���رية، باالضافة الى ان التنوع االجتماعي هو 
سبب تقدم ورقي املجتمعات ومن اخلطأ حتويله الى مصدر انقسام 
وتأزمي والكويت حكومة وش���عبا ال يسعدها استعمال العنف ولكن 
هناك اطراف حتاول التكس���ب سياسيا من مثل هذه املواقف رغم ان 

عليها استيعاب مسؤولياتها السياسية.
واشارت املكيمي الى ان املؤسسات ثابتة وامنا النواب عنصر متغير 
لذلك نرفض اختزال البعض للبرملان او املؤسسة الدستورية ورؤية 
الدس���تور جلانب واحد فقط الن الدستور نص على طاعة ولي االمر 
واحلرية باالضافة الى ان على النواب عدم عمل ندوات غير قانونية 
في ظل فراغ تش���ريعي، مش���يرة الى ان هن���اك الكثير من اخليارات 
املطروحة بالنسبة لالستجواب ويجب اال يكون هناك حتريض على 
طرد النواب واالندفاع ملمارسة ضغوطات وحالة من االرهاب الفكري 
الجبارهم على اتخاذ قرارهم قبل االس���تماع الى اجللسة املخصصة 

لالستجواب.
وبينت املكيمي ان املوقف اليوم ليس فقط للتهدئة وامنا ايضا نابع 
من القلق اخلارجي والتس���ريبات املتداولة عامليا وحتديات التنمية 
ومواكبتها للعجلة اخلليجية وان التجمع كما لديه انتقادات واضحة 
للممارسات النيابية ايضا ينتقد احلكومة وعدم تعاطيها مع الكثير من 
القضايا وايضا نناشدها إشعار املواطن بجدية تطبيق خطة التنمية 
والتوزيع العادل للثروات، ومبينة ان احلديث عن تعديل الدس���تور 
ليس ش���يئا جديدا والدس���تور نص على مس���ألة تنقيح محددة في 
مؤسسات واضحة وخص بذلك صاحب السمو األمير الشيخ صباح 

األحمد بالتعاون مع مجلس االمة.
بدوره قال االس���تاذ س���عود الراجحي، هناك ازمة في فهم النظام 
الدميوقراطي وفهم الشارع الكويتي من خالل تيارات سياسية وهي 
ان الدميوقراطي���ة هي الرأي االوحد دون احترام الرأي اآلخر علما ان 
النظام الدميوقراطي خيار قبله النظام احلاكم والتيار الوطني والشعب 
بشكل عام دون رجعة فيه ويجب ان تكون هناك مرجعية قانونية يتفق 
عليها في مجلس االمة لتقّوم بالفعل في اخلالف على االمور القانونية، 
كما حدث عند عرض رفع حصانة النائب فيصل املس���لم على اللجنة 
التش���ريعية ونتج خالف نيابي في النظر بعدم الدستورية او النظر 
الى نقطة الكيدية وايضا مفهوم املواطنة والوالء اللذان ال ينفصالن 

عن بعضهما البعض ويجب ان ميارسا بالفهم احلقيقي للنظام.

من خالل تعاون ايجابي بناء بني السلطتني، وما لم ميارس مجلس 
االمة دوره الرقابي والتشريعي برشد وعقالنية ويجعل منه أداة بناء. 
ونذكر نواب االمة بأن الكويت ألول مرة في تاريخها تتأهب لتنفيذ 
خطة طموح���ة للتنمية يتطلع لنتائجها وثمارها الوطن واملواطن، 
وإشغال البالد بصراعات هامشية سيهمش تطلعات املواطن ويخرجها 
من قائمة االولويات، ويعطل خطة التنمية. وقد آن االوان ليمارس 
مجلس االمة الدور الذي يتطلع له الشعب الكويتي في التركيز على 
أولويات الوطن واملواطن. واالصرار على ان يكون االستجواب بداية 
ال نهاية هو اصرار ال مبرر له وال معنى، بل ويجعل من االستجواب 
حلقة في مسلسل من تصفية احلسابات السياسية والشخصية مبا 
يؤدي الى تفريغ مجلس االمة من محتواه، واالنحراف باملمارس���ة 

الدميوقراطية عن اهداف الدستور ومقاصد املشرع الدستوري.
من جهتها، أكدت اس���تاذة العلوم السياس���ية د.هيلة املكيمي ان 
الفترة املاضية واملمتدة الى الوقت احلالي ش���هدت غياب لغة العقل 
واحلوار وجتلي حالة التصعي���د والتأزمي دون االلتفات الى التنمية 

العملية الدميوقراطية.
ولفت الق���الف الى ان التجمع الكويتي املس���تقل يؤكد ان تدني 
مستوى احلوار واخلطاب السياسي هو مؤشر خطير على خلل واضح 
في املمارس���ة الدميوقراطية، وانعكاس سلبي ملمارسة دميوقراطية 

غير صحيحة.
فلم يكن الصوت العالي، أو الطرح املتشنج، أو االساءة للكرامات، 
أو اخلروج على اآلداب العامة في احلوار، في أي ممارسة دميوقراطية، 
أسلوبا مقبوال في معاجلة االختالفات في الرأي والتعامل مع الواقع 
السياسي ومش���كالته، فذلك يتعارض بش���كل صارخ مع عقيدتنا 
وقيمن���ا االجتماعية وقيم الدميوقراطية احلق���ة، وهو أحد معاول 
اله���دم في الكي���ان املجتمعي، ويؤدي الى ج���روح ال تندمل، تعمق 

املشاكل وال حتلها.
واننا على ادراك تام ان االداء احلكومي يعاني من القصور ومن 
اشكاليات متراكمة لم تتمكن احلكومة من معاجلتها، ولن تتمكن من 
معاجلتها منفردة، ما لم يكن مجلس االمة ش���ريكا في هذه املعاجلة 

النون: مؤتمر االتحادات العربية النوعية المتخصصة
سيحقق نقلة نوعية في أسلوب العمل االقتصادي العربي

د.براك النون

أسامة دياب
تلق���ى د.براك النون نائ���ب رئيس االحتاد 
العربي حلماية حقوق امللكية الفكرية ورئيس 
املكتب االقليمي في الكويت واملنسق العام بني 
االحتادات العربية النوعية املتخصصة وفروعها 
بدول مجلس التعاون اخلليجي ومجلس الوحدة 
االقتصادية � جامعة الدول العربية دعوة رسمية 
من رئيس مجلس الوحدة االقتصادية بجامعة 
الدول العربية حلضور االجتماع السنوي ال� 38 
ومؤمتر االحتادات العربية النوعية املتخصصة 
حتت شعار »من املبادئ واخلطط الى البرامج 
والتنفيذ«، وذلك في مقر جامعة الدول العربية 

في السابع والعشرين من ديسمبر اجلاري.
العديد من املوضوعات  وسيناقش املؤمتر 

التي تتناول مؤسسات العمل العربي والتوظيف 
ف���ي ضوء األزم���ة العاملية، وحري���ة التجارة 
والتنافسية وقضايا الدعم واإلغراق واالحتكار، 
وكذلك التجارة واالس���تثمار ومتيز االدارة في 
قطاع اخلدمات واإلنشاءات واألوضاع التجارية 
واالستثمارية في الدول العربية والرؤية لعمل 
االحتادات العربية النوعية املتخصصة وتفعيل 

هذه االحتادات.
وصرح د.النون بأن هذا املؤمتر سيحقق نقلة 
نوعية في أسلوب العمل االقتصادي العربي، 
وس���يتم من خالل اجللسات إصدار توصيات 
االحتاد املختلفة للقمة االقتصادية املقبلة، وكذلك 
مناقشة التوصيات املرفوعة للمجلس الوزاري 

ملجلس الوحدة االقتصادية العربية.

انتقد نقل العمل السياسي من تحت قبة البرلمان إلى الشارع

»العدالة والسالم«: استجواب رئيس الوزراء تفوح 
منه رائحة الشخصانية وال يستهدف أصل المشكلة

شدد جتمع العدالة والسالم على ضرورة 
تفويت الفرصة على من يس���عون لتمزيق 
وحدتنا الوطنية ودق اس���فني اخلالف بني 
املواطنني، مؤكدا ان االلتزام بالدستور يكون 

بجله ال بنفس انتقائي.
وقال التجمع في بيان له إن االستجواب 
املق���دم لرئيس الوزراء تف���وح منه رائحة 
الشخصانية وال يستهدف الوصول الى اصل 
املش���كلة واملتمثلة في مخالفة التوجيهات 
االميرية بإقامة الندوات املخالفة وفيما يلي 

نص البيان:
بسم اهلل الرحمن الرحيم

يقول املولى عز وج���ل في محكم كتابه 
احلكيم

)يؤتي احلكمة من يشاء ومن يؤت احلكمة 
فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إال أولو األلباب 

� البقرة آية 269(.
إن املتاب���ع ملجريات األزمة السياس���ية 
األخيرة الت���ي عصفت بالكويت يدرك مدى 
تراجع مستوى املسؤولية عند بعض النواب 
والسياسيني، فمن الواضح للعيان أن األزمة 
السياسية األخيرة التي نعيشها عائدة الى 
عقلية البعض التي بدت تطفو على السطح 
بعقلية »أنا ومن بعدي الطوفان« ولم يعد 
غريبا على املتابع ملجريات األمور السياسية 
في الكويت تكرار مشاهد األزمات السياسية، 
بل بات صنع األزمات السياسية وابتكارها 
صنعة يتقنها بعض املمارسني للعمل السياسي 

السيما النواب منهم.
وأضاف: إن األزمة السياس���ية األخيرة 
صنيعة بعض النواب الذين لم يتقبلوا قرار 
رفع احلصانة عن النائب »فيصل املس���لم« 
فنقلوا العمل السياسي من حتت قبة البرملان 
الى الشارع بهدف دغدغة مشاعر الناس من 
اجل التكسب السياسي الرخيص، فاستبدلوا 
مقارع���ة احلجة باحلجة بتهييج الش���ارع 
وحتريضه، محاولني بذلك زعزعة األمن وكسر 
هيبة الدولة والتعدي على القانون واستباحة 
كرامة األفراد بالتعرض لهم قوال وفعال، ولم 
يقف األمر عند هذا احلد بل تعداه الى مخالفة 
التوجهات السامية لصاحب السمو األمير.

من هذا املنطلق يؤكد جتمع العدالة والسالم 
ان االزمة السياس���ية الراهنة ينطبق عليها 
املثل القائل »أمر دبر بليل« فما يحدث اآلن 
ما هو إال عملية تصفية حسابات سياسية 
على حساب الوطن واملواطن، فمن الواضح 
ان هناك مجموعة م���ن النواب همهم األول 
واألخير هو إقصاء رئيس احلكومة الشيخ 
ناصر احملمد عن رئاسة احلكومة مبختلف 
الطرق والوسائل املشروعة وغير املشروعة، 
واملتفحص لشخوص بعض مثيري األزمات 
السياسية مؤخرا يدرك مدى التالعب مبشاعر 

وأحاسيس املواطن.
وأضاف: ان جتمع العدالة والسالم بعد 
اطالع���ه على محتوى االس���تجواب االخير 
ومتابعته ملجريات االمور التي ادت للوصول 

الى مرحلة االستجواب واملتعلقة بأحداث ندوة 
الصليبخات التي عقدها النائب احلربش، يؤكد 
ان االستجواب املقدم لرئيس احلكومة تفوح 
منه رائحة الشخصانية الواضحة واالستهداف 
املباشر لشخص رئيس احلكومة بعيدا عن 
السعي للوصول الى أصل املشكلة واملتمثلة 
ف���ي مخالفة من أقاموا الندوة محل اخلالف 
للتوجيهات األميرية الس���امية، وعليه فإن 
جتمع العدالة والسالم يؤكد على جملة من 

االمور املتعلقة باالحداث االخيرة:
� الكويت دولة مؤسس���ات والدس���تور 
مظلة ش���املة تس���توعب جميع خالفاتنا 

السياسية.
� اخلالف���ات السياس���ية حتل حتت قبة 

البرملان وفق االطر الدستورية.
� نقل اخلالف السياس���ي الى الش���ارع 
وتأجيج الن���اس ودعوتهم ملخالفة القانون 

امر مرفوض.
� على اجلميع االلت���زام بالقانون وعدم 
حتريض الناس على مخالفة القوانني،، حتى 

ال يقع املخالفون حتت طائلة القانون.
� استخدام العنف من قبل جميع االطراف 
امر مرفوض واملخطئ يحاس���ب وفق االطر 

القانونية، ونزاعاتنا حتل بالقضاء.
� املساءلة السياسية ال تأتي بثمارها إال 
بع���د ان متر بأطرها الدس���تورية والتدرج 
في اجراءات املس���اءلة والتوجه الى الوزير 

املختص مباشرة.

أعضاؤه عقدوا مؤتمرًا صحافيًا لمناقشة األحداث األخيرة على الساحة السياسية المحلية

التجمع الكويتي المستقل: تدّني مستوى الحوار
مؤشر خطير على خلل في الممارسة الديموقراطية

المكيمي: المؤسسات ثابتة والنواب متغيرون ونرفض اختزال المؤسسة الدستورية في جانب واحدالق�الف: إش�غال الب�الد بصراعات هامش�ية يهدر تطلع�ات المواط�ن ويضيع خط�ة التنمية

)متين غوزال(علي القالف ود.هيلة املكيمي وسعود الراجحي خالل املؤمتر الصحافي للتجمع الكويتي املستقل


