
االربعاء 21 اكتوبر 2009  7مجلس األمة
في ندوة »احترام الدستور وقوانين الدولة« عقدت مساء أمس األول بمشاركة أحمد باقر

دعوات نيابية الحترام القوانين والدستور واالبتعاد عن »ثقافة العنف«

دع����ا نواب أمس إلى ضرورة احترام الدس����تور واالبتعاد عن ثقافة 
العنف التي بدأت تظهر بشكل واضح.

جاء ذلك اثناء تناول عدد من أعضاء مجلس االمة وفعاليات سياسية، 
قضايا مهمة متثل حديث الساعة وذلك في جتمع الكتاب بديوان البرجس 
مبنطق����ة هدية يوم امس وحت����ت عنوان »احترام الدس����تور وقوانني 
الدولة«. حتدث كل من النواب حس����ن جوه����ر، عبدالرحمن العنجري، 
ناجي العبدالهادي، يوس����ف الزلزلة وصالح املال باإلضافة إلى الوزير 
االسبق احمد باقر. وقال الوزير االسبق أحمد باقر ان كل القوانني يجب 
ان حتترم وتطبيقها ملزم من قبل الس����لطة التشريعية، مشيرا الى ان 
املادة 2 من الدس����تور تنص على »دين الدولة االسالم واالسالم مصدر 

رئيسي للتشريع« وهي دعوة صريحة لألخذ بالشريعة اإلسالمية.
وأملح باقر الى انه حينما يتم وضع قانون في سياق الشريعة اإلسالمية 
جند من النواب من يخالف ذلك، مؤكدا ان الفقه اإلسالمي مصدر رئيسي 
للتش����ريع في البالد. جتب حمايتها من كل مواطن، مستغربا من نواب 
االمة محاولتهم توزيع االموال العامة فيما املادة 91 هي القس����م للنائب 
بأن يكون مخلصا لالمير ويذود عن اموال الش����عب واستطرد باقر: ان 
املقياس هو العودة للمختصني في االقتصاد لدراسة الصرف من االموال 
العامة، النها اموال االجيال املقبلة. وبني باقر ان العمل لصرف االموال 
باالمانة والصدق من النائب ان يعود للمختصني حتى ال يبددها مبشاريع 
ال يكون فيه����ا عائد او نفع، وقال ان النائب ال ميثل طائفة او دائرة بل 
االمة بأسرها وهذا عبء وامانة تقع على عاتق نائب االمة مبينا ضرورة 
ان ينظر عضو املجلس ال����ى االمة وحتقيق الفائدة للمجتمع وال ميثل 
مصلحة قبيلة او عائلة او طائفة. واشار باقر الى ان عضو مجلس االمة 
له احلرية في التعبير من خالل احلصانة، موضحا ان النائب اذا مس اي 
انسان فالبد ان يحاسب مستشهدا بحاالت كثيرة لنواب رفعت ضدهم 
قضايا بعد تعديهم على اش����خاص، ولفت باقر الى ان احلرية ليس����ت 

مطلقة وخاصة خارج قبة البرملان وعند رفع انعقاد املجلس.

عبارات غير الئقة

وقال باقر »ال يجوز اطالق عبارات غير الئقة متس االش����خاص او 
الهيئات حسب الالئحة« لذلك من واجبات االعضاء التقيد بقوانني الالئحة 
الداخلية للمجلس، واوضح باقر ان مجموعة ال� 26 حاولوا توصيل ما 
يرغبون فيه الى سمو االمير ولكن البعض وصفهم بأمور ليست فيهم. 
وتابع: ان من واجبات االعضاء الدفاع عن الدستور واالموال العامة وعن 
مصالح االمة. وقال باقر: هناك 350 الف كويتي يدرس����ون في مختلف 
املراحل وبعد فترة سيدخلون في طوابير العمل وواجب العضو دراسة 
اين يتم توظيف هؤالء في ظل نقص اخلدمات. وتطرق لتوصية »بلير« 
بان العمل بهذه الطريقة سيجعل الكويت تأخذ من اموال االجيال. واشار 
باقر الى االمور التي منع الدستور التدخل فيها كاالمور التنفيذية مثل 
التعيينات وال يتدخل في ش����ؤون السلطة القضائية. وشدد باقر على 

التمسك املطلق بالدستور بكل ما ورد فيه من حريات ودميوقراطية.

ثقافة العنف

من جانبه قال النائب د.يوسف الزلزلة ان الوزير االسبق أحمد باقر 
ألقى باللوم كله على النواب ولم يلم احلكومة، مشيرا الى وجود ثقافة 
العنف عند وقوف النائب في االستجواب برفع الصوت وعلو التصفيق 
لوج����ود العنف وعدم وجود ثقافة برملانية. وقال ليس����ت لدينا ثقافة 
واضحة والعنف اصبح هو االصل بني االفراد وليس التعقل والتحاور 
وحتولت ثقافة املجتمع. وقال الزلزلة هل نلقي اللوم على النواب ككل؟ 
متس����ائال: اين دور احلكومة؟ مضيفا ان اول م����ن خالف هو احلكومة 

عن����د اجتماع اللجنة املالية مع نائب رئيس الوزراء أحمد الفهد حتدثنا 
عن الفس����اد في الوزارات وهو العائق الرئيسي للتنمية واحسسنا من 
الفريق الفني للحكومة أثناء االجتماع نظريا ان اخلطة رائعة من حيث 
الرؤى واالهداف. وكش����ف العنجري: املفترض ان كل خمس س����نوات 
يتم صرف 14 مليار دينار على املش����اريع، مش����يرا الى انه إذا استمرت 
هذه الفلس����فة السياسية لرئيس الوزراء فستصبح عبئا على التنمية، 
خاص����ة عند تراجع احلكومة عن املش����اريع احليوية، حني تلويح أحد 

النواب باستجواب.

سياسة الترهيب

النائب د.حس����ن جوهر أوضح من جهته ان احترام قوانني الدولة ال 
يختص مبجلس األمة فقط بل اجلميع ملزم باحترام الدس����تور اليجاد 
هيبة القانون. واضاف د.جوهر ان بعض النواب يس����تخدمون سياسة 
الترهيب لكسر القوانني، مشيرا الى ان وجود أدوات ميكنها جلم هؤالء، 
موضحا انه في عام 2006 بادرنا بالذهاب لسمو رئيس الوزراء وقدمنا 
اقتراح����ا بقانون مينع الن����واب من التدخل في اختصاصات الس����لطة 
التنفيذية وحتى مراجعة اجلهات احلكومية وبدال من ان متد يد التعاون 
لتخليص املس����ؤولني من هذه املعاناة وجدنا أن مجلس الوزراء يبارك 
هذه التدخالت للنواب ممن يلوم املجلس في ذلك، فمن مصلحة احلكومة 
ان تبارك التدخالت حتى متلك ادوات الضغط والتصويت داخل املجلس 
ومترير صفقات س����واء في التجنيس ومحاربة الفساد أو استجوابات 
او قوانني حتمل الدولة اعباء عامة فاحلكومة تبارك مثل هذه املخالفات 
الدس����تورية. وأملح جوهر الى ان هناك محاوالت لوجود تكافؤ الفرص 
وتنفيذ املش����اريع احليوية، مؤكدا ان البعض يطبق القوانني أما فيما 

ينفعه وملصلحة اقربائه يتغاضى عن القانون.
وبارك جوهر بعض مؤسسات املجتمع املدني وهي تشكيل مؤسسات 
محايدة لتقييم أداء النواب وان الشعب اجلهة الوحيدة التي من حقها أن 

تصدر احلكم بعد االنتخابات للنائب إذا كان يستحق أم ال.
وطالب جوهر احلكومة بتحمل مسؤوليتها، موضحا انه توجد حلول 
ال تكبد الدولة اي فلس اذا علمنا ان الفوائد مليار ونصف املليار، ونقول: 

املواطن عليه ان يدفع كامل اصل الدين بشرط اسقاط الفوائد.

انحدار في التعليم والصحة

من جانبه، قال النائب ناجي العبدالهادي ان احترام الدستور واجب 
عل����ى اجلميع رغم انه لم يفّعل بالطريقة الصحيحة لوجود انحدار في 

التعليم والصحة واالسكان وهي امور كفلها الدستور.
واشار العبدالهادي الى انحدار في كل شيء ومن ذلك الرقابة املالية، 
منتقدا وزارة الداخلية لوجود عدد قليل ألفراد الشرطة وعبر عن تفاؤله 

للمرحلة املقبلة من خالل تعاون احلكومة مع اللجان البرملانية.
وأملح العبدالهادي الى ان وجود اخلطة هو اساس األولويات ويجب 
تنظيم الرقابة بني الس����لطتني ليعيش الشعب جدية احلكومة واذا لم 

تطبق احلكومة خطتها فلتستقل )ومتشي( ألنها غير قادرة.
وشدد العبدالهادي على انه يجب انهاء قضية البدون واننا أسأنا لهم 
وكذلك قضية القروض يجب حلها عن طريق اسقاط الفوائد، مشيرا الى 
ضرورة العمل اجلماعي حلل عدد من القضايا وهذا ما حصل في قضية 
املس����رحني وانفلونزا اخلنازير وكذلك املناوشات في التصريحات بني 
العراق والكويت والتي مت احتواؤها، فالبد ان ننطلق بعجلة التنمية ألن 
وقفها س����يؤثر على الوحدة الوطنية، ونطالب السلطتني بانهاء اخلطة 
بقان����ون، مطالبا ان يعمل الوزير دون التصريحات عبر الصحافة فهذا 

امر غير مقبول.

بعدم تقدميها خطة التنمية فور تشكيلها، كما ان النواب اقسموا، كذلك 
الوزراء قدموا القسم فالبد ان نشخص احلالة بدقة فالكل شركاء في كل 
ما يحدث في البلد. وتساءل الزلزلة: لم اخطاء احلكومة صواب والنواب 
هم اخلطائون؟ مش����يرا الى ان حديث الس����اعة ه����و قروض املواطنني 
وهناك مقترح قدمناه للحيلولة دون تفاقم املشكلة التي سببها احلكومة 
وخط����أ من البنك املركزي وعدم مراقبته على البنوك. واضاف الزلزلة: 
الدولة لن تدفع فلس����ا أحمر وحت����ى يعيش املواطن حياة كرمية يجب 
على السلطة التنفيذية توفير املتطلبات األساسية للمواطن. واستشهد 
الزلزلة بانه عند توليه وزارة التجارة وعندما سئل عن خطة الوزارة، 
كان الرد: كل ما تريده نقوم به. وأكد الزلزلة ان احلكومة احلالية جادة 
عن����د تقدميها اخلطة في اللجنة املالية، مضيف����ا انها كخارطة الطريق 
ومند يدنا ملساعدتها، مشيرا الى ان جلنة األولويات طلبت من احلكومة 
اهم املشاريع لتقدميها ولكن اغلب املشاريع لم تقم احلكومة تتقدميها. 
واشار الزلزلة الى وجود رغبة من املجلس للتعاون مع احلكومة، مطالبا 
احلكومة القيام باملبادرة، موضحا عند وجود معارضني من النواب فهذا 
حقهم، الفتا الى ان ما يثار ان اعضاء مجلس االمة يبددون اموال الدولة 
غير صحيح. واستطرد الزلزلة: اننا ال نرى خدمات مناسبة رغم وجود 
فوائض مالية باملقابل ال توجد مشاريع استراتيجية وحتى االستثمارات 
اخلارجية يوم 1% ارباح وبعدها بيوم 20% خس����ائر. ولفت الزلزلة الى 
وجود خسائر وعدم وجود فكر استراتيجي ولدينا استعداد للطلب من 

املواطنني املساهمة مع الدولة في مقابل خدمات وانشاء املشاريع.

االنتخابات الفرعية

من جانبه، اكد النائب صالح املال ان مشكلتنا اننا مصابون بالشيزوفرينيا 
)انفصام الش����خصية( نتغنى بالدستور والقوانني وهناك من يخالفها 
من اجلانبني، مشيرا الى ان احلكومة املساهم االكبر في انتهاك القوانني 
والدس����تور، مؤكدا ان خط����ة التنمية ضرورية ولكنها ليس����ت مطلبا 
دس����توريا بل برنامج العمل املفصل هو األهم، مضيفا ان امليزانية من 
12 مليارا أقرت على عجل قبل مناقشة برنامج العمل، مبينا ان القوانني 
تنتهك وال حترك احلكومة ساكنا ومنها االنتخابات الفرعية التي ظلمت 
ش����رائح عدة وهو انتهاك ملبدأ دس����توري، واول من انتهك االنتخابات 
الفرعية هي احلكومة وقامت فيها وخاصة بعد التحرير، مشيرا الى ان 
الدولة مع املجلس تصوت على جترمي الفرعيات ومازالت حتى اللحظة 

تدعم املرش����حني في الفرعيات. واشار املال الى مشروع املصفاة الرابعة 
وقال كيف لم تتقيد احلكوم����ة بالقانون وجعلت املجلس يصطدم مع 
بعضه في مشروع كلف الدولة امواال طائلة، واضاف استثني مشروع 
املصفاة لعدم عرضه على جلنة املناقصات وهذه مخالفة. واضاف املال 
ان مجموع����ة ال� 26 ال يجب ان نحتكر رأيها الننا اقس����منا على احترام 
الدستور ومن ذلك ابداء الرأي بحرية رافضا اختزال رأي الناس بالقول 
انه ال رأي يخرج اال من قاعة عبداهلل السالم. واردف املال انه اذا اردنا ان 
نكرس احترام الدستور فعلينا ان نبدأ من انفسنا ونعمل برامج شاملة 
معبرا عن اعتقاده ان خطة التنمية انش����ائية وان السياسي لن يصبح 
محترف����ا اال باقرار قانون االحزاب، لدين����ا 50 حزبًا الن كل نائب حزب 
بذاته من خالل استخدام قدراته الصوتية بايصال االولويات جلماعته 

او قبيلته او طائفته.

مبدأ تكافؤ الفرص

من جانبه قال النائب عبدالرحمن العنجري ان فلسفة الدستور هي 
توطيد مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة وكذلك اجلانب االقتصادي، مشيرا الى 
وجوب حسم االمور وان الكويت دولة مدنية مبرجعية دستورية رغم ان 
املادة 2 من الدستور تنص على ان دين الدولة هو االسالم وان الشريعة 
مصدر رئيسي للتشريع، مبينا ان التحدي السابق اقتصادي والدين لم 
يكن منسيا والكويتيون االوائل لم يكونوا متعصبني بل يتعايشون فيما 
بينهم وما يحصل اآلن يبعدنا عن القضايا االساسية ومنها التنموية وهي 
حتديات يجب السيطرة عليها مؤكدا ان الكويت ال حتتمل ان تكون دولة 
اصولية. واش����ار العنجري الى ان التحدي احلقيقي للمجتمع الكويتي 
املتنوع هو مبدأ املواطنة، موضحا ان الثقافة االستهالكية هي السائدة 
بوجود بعض االقتراحات بقوانني تدغدغ مشاعر املواطنني وتزيد كاهل 
البند االول من امليزانية. واضاف العنجري ان الواقعية السياسية هي 
ان احلكومة غير منتخبة والشعب ينتخب البرملان والشعب ال ينتخب 
برامج بل ينتخب افرادا فيما الس����لطة التنفيذية معينة. وهذا يخالف 
الفلس����فة الدميوقراطية وبناء على املادة 56 فإن صاحب السمو األمير 
هو الذي يعني رئيس الوزراء وحني تشكيل احلكومة ال تتطلب حيازة 
الثق����ة من البرملان، مش����يرا الى ان الكويت ال توج����د بها معارضة وال 
توج����د حكومة »ضد« و»رحم اهلل امرأ عرف قدر نفس����ه«، موضحا ان 
ره«. وقال العنجري:  الش����عب � وانا منهم � تعود على »التحلطم والتشِّ

الم�ا: الحكومة أول من انته�ك قانون الفرعيات التي ظلمت ش�رائح عدة

باقر: احترام القوانين واجب ونستغرب محاولة النواب توزيع األموال العامة 

جوه�ر: بعض الن�واب يس�تخدمون سياس�ة الترهي�ب لكس�ر القوانين

الزلزلة: التصفيق للنائب عند وقوفه على منصة االستجواب يعكس ثقافة العنف

العنج�ري: الكويت ال تحتمل أن تكون دولة أصولي�ة وعلينا تنمية المواطنة

العبدالهادي: يجب إسقاط فوائد القروض وإنهاء قضية البدون ألننا أسأنا لهم

جانب من احلضور خالل الندوة

د. حسن جوهرد. يوسف الزلزلةاحمد باقرعبدالرحمن العنجريصالح املالحسني احلريتي

د. أسيل العوضي

أشادت النائبة د.أسيل العوضي 
بقرار احملكمة الدستورية األخير 
الذي يقضي بعدم دستورية الفقرة 
األولى من املادة 15 من قانون رقم 
11 لس����نة 1962 في شأن جوازات 
الس����فر والتي تؤكد أحقية منح 
الزوجة جواز سفر مستقال دون 

احلصول على موافقة الزوج.
ووصفت العوضي القرار بأنه 
انتص����ار للمبادئ الدس����تورية، 
وذكرت العوضي انها قد تقدمت 
في بداي����ة دور االنعقاد بتعديل 
قانون في ش����أن جوازات السفر 
لتعديل املادة 15 غير الدستورية 
وقد اتى قرار احملكمة الدستورية 
االخير ليضع حدا لهذا االجحاف 

في حق املرأة الكويتية.
وفي تصريح صحافي لها امس 
قالت العوضي: »ان قرار احملكمة 
الدس����تورية يعتبر خطوة أولى 
للقضاء عل����ى كل القوانني التي 
حتمل شبها دس����تورية تقوض 
الدميوقراطي����ة  العملي����ة  م����ن 
الكويتية«، وأضافت: »ان مثلث 
السلطات الثالث عليه مسؤولية 
مش����تركة في اصالح املس����يرة 
الدميوقراطية الكويتية وان قرار 

وأضافت: »انها تقدمت باقتراح 
بقانون في بداي����ة دور االنعقاد 
يعطي احل����ق للتقاضي الفردي 
املباشر امام احملكمة الدستورية 
بدال مما هو املعمول به حاليا حيث 
وحدهما الس����لطتان التشريعية 
والتنفيذية لهما احلق في احالة 
الدستورية«،  القوانني للمحكمة 
مش����يرة الى ان االقتراح بقانون 
الذي تقدمت ب����ه »من واجبه ان 
يقضي على ما يس����مى بطغيان 
االغلبية في مجلس االمة ومجلس 
الوزراء على حقوق االقلية ليعطي 
الفرد الكويتي احلق في احالة اي 
قانون يرى فيه املواطن ش����بهة 
الدستورية  دستورية للمحكمة 
لتحكم فيه مما يعزز املمارس����ة 

الدميوقراطية احلقة«.
انها  الى  العوضي  وأش����ارت 
تسعى بالتنسيق مع مجموعة من 
النواب الى التصدي لكل القوانني 
التي حتمل ش����بها دس����تورية، 
موضحة ان هن����اك قوانني غير 
دستورية عديدة قد اقرها مجلس 
االمة ويجب العمل على تعديلها 
لتصليح املسار الدميوقراطي في 

مقدمتها قانون االنتخاب.

احملكمة الدستورية االخير الذي 
قضى بعدم دس����تورية املادة 15 
من قانون رقم 11 لسنة 1962 في 
ش����أن جوازات السفر هو مبثابة 
البداية اجلادة للعمل الدميوقراطي 
الكويت  السليم«، وأضافت: »ان 
قد عاش����ت لفترة طويلة تطبق 
هذا القانون غير الدستوري وانها 
في الوقت ذاته تطبق الكثير من 
القوانني التي حتمل شبها دستورية 
وعلى السلطات الثالث مسؤولية 
مش����تركة في تصحيح املسيرة 

الدميوقراطية«.

دون الحصول على موافقة الزوج

أسيل تشيد بقرار »الدستورية«
حول منح الزوجة حق إصدار جواز سفر

ردًا على تصريحات الوعالن واتهامه

باقر: مجموعة ال� 26 قناعاتهم 
معلنة وأهدافهم واضحة

عل����ى  رد  ف����ي 
النائب  تصريحات 
الوع����الن  مب����ارك 
واتهاماته ملجموعة ال� 
26 وللوزير السابق 
أحمد باقر بأنه »يقود 
مجلس رديف غير 

دستوري«.
الوزي����ر  عّل����ق 
الس����ابق احمد باقر 
ان����ه يبدو  قائ����ال: 
النائ����ب مبارك  ان 
الوعالن يجهل احكام 
الذي كفل  الدستور 

لكل مواطن حق التعبير عن الرأي ومخاطبة السلطات، 
مشيرا الى ان جهود أحمد باقر من اجل العمل بالدستور 
واحترام القوانني طوال الثالثني عاما ال ينكرها أي إنسان 
منصف، وحرام ش����رعا اتهام أي إنسان بالباطل. وقال 
باقر ان مجموعة ال� 26 وتاريخهم ورجاحة عقولهم أكبر 
من ان يسيرهم رجل واحد وهم ينطلقون من قناعاتهم 
وأهدافهم املعلنة والواضحة ويسعون للحوار مع جميع 
أعضاء السلطتني التشريعية والتنفيذية من اجل احلفاظ 
على ثروة البالد وترشيد استخدامها ومحاربة الفساد. 
وأضاف ان احلوار مطلوب اما الشتيمة فال تعود اال على 
صاحبها، قال تعالى )وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن 

إن الشيطان ينزغ بينهم � اإلسراء(.

أحمد باقر


