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املجلس ينهي دور انعقاده باملوافقة على امليزانية العامة وميزانية »البترول«.. اخلرافي: األولويات الوطنية تراجعت .. احملمد: نأمل في التعاون البناء

التفاصيل ص37 ٭

الوعـد .. في أكتوبـر

رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي وسمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد يحييان اإلعالميني بعد اختتام دور االنعقاد احلالي .. وتبدو د.معصومة املبارك تشير لألمانه العامة ود.أسيل العوضي مبتسمة أثناء اجللسة   )متني غوزال(

النومس أدى اليمني الدستورية وزيرًا لإلسكان 
.. والهارون وزيرًا للتخطيط والتنمية األحد

مريم بندق

علم���ت »األنباء« أن وزي���ر الدولة لش���ؤون التخطيط والتنمية 
عبدالوهاب الهارون سيؤدي اليمني الدستورية أمام صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد األحد املقبل حيث من املقرر أن يصل إلى 

البالد في غضون اليومني املقبلني.
هذا، وأدى وزير الدولة لش���ؤون اإلسكان محمد النومس اليمني 
الدستورية أمام صاحب الس���مو األمير الشيخ صباح األحمد أمس، 
وكان وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد قد أعلن صباحا 

صدور مرسومني بتعيني الهارون والنومس.

أمير زكي

اس���تدعت اإلدارة العام���ة ألمن 
الدولة أمس الزميل أحمد الفضلي على 
خلفية عبارات مسيئة للذات األميرية 
نس���بت إليه في حساب مزور على 
إحدى شبكات التواصل االجتماعي 
تعليقا على رفض مجلس األمة إقرار 
كادر املعلمني، وأثنى الفضلي على 
التعامل الراق���ي الذي لقيه في أمن 
الدولة، الفتا الى ان رجال أمن الدولة 
استفسروا منه عما نسب إليه وأنه 
بني لهم أنه ال ميلك أي حس���اب في 
شبكة التواصل االجتماعي، مؤكدا لهم 
أنه ال صحة لذلك احلساب وال أساس 
له، وبالتالي فال أساس ملا ورد فيه من 
عبارات هو يرفضها جملة وتفصيال. 
وأفاد الفضلي بأن رجال أمن الدولة 
وبعدما اس���تمعوا الى إفادته أكدوا 
أنهم سيسعون الى تعقب مستخدم 
احلس���اب املزور، مضيفا أنه تقدم 
الى مخف���ر اجلهراء ببالغ بحق من 
يستخدم احلساب املزور والذي اليزال 
مجهوال، متهما إياه بانتحال هويته 

واسمه واستخدام صورته.

الفضلي يشكو 
مجهواًل بتزوير 

حساب في »التواصل 
االجتماعي« باسمه

نواب عن الزواج 
الثاني: الشرع حلّل 4

زنيفر لـ»األنباء«: 
السياسة أبعدتني 

عن أسرتي

مريم بندق ـ حسين الرمضان ـ سامح عبدالحفيظ 
 هادي العجمي ـ رشيد الفعم ـ ناصر الوقيت

خرجت احلكومة من مجلس األمة أمس محملة 
مبيزانية جتاوزت ال� 17 مليار دينار، باإلضافة 
إلى ميزانية مؤسس���ة البترول كما مللم أغلب 
النواب ملفاتهم بعد جلسة فض دور االنعقاد 
احلالي باستثناء نواب »املعارضة« الذين تداعوا 

الجتماعات منفصلة لكتلهم.
مصادر مطلعة أبلغت »األنباء« بأن كتلتي 
»الش���عبي« و»التنمية« مع بعض املستقلني 
بحثوا طرح عدة استجوابات تقدم بداية دور 

االنعقاد القادم في 25 أكتوبر املقبل.
وأوضح���ت املص���ادر ان م���ن ضمن تلك 
االستجوابات ما س���تتبناه »الشعبي« لنائب 
رئيس الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد 
الصباح بالتنسيق مع النائب صالح عاشور.

وقال رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي في 
جلسة اخلتام: ان دور االنعقاد خرج في بعض 
مشاهده عما هو مقبول، فشهد التهديد والوعيد 
وش���اب أدوات الرقابة بعض التعسف وسوء 
االستخدام، وتراجعت األولويات الوطنية في 

خضم الصراعات السياسية والشخصية.
من جانبه، أمل سمو رئيس الوزراء الشيخ 
ناصر احملم���د ان تبدأ الس���لطتان التنفيذية 
والتشريعية عهدا جديدا تسود فيه روح التعاون 
البناء. من جانب متصل، علمت »األنباء« ان سمو 
رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد سيرأس 

صباح األحد اجتماع املجلس.
وقالت مصادر مطلعة ان احملمد سيؤكد على 
احلكومة ض���رورة االنتهاء من برنامج عملها 
وتقدمي���ه الى املجلس الى جانب قانون خطة 

التنمية للعام الثاني.
وتوقعت املصادر ان يشكل مجلس الوزراء 
فريق عمل من وزيري املالية مصطفى الشمالي 
والتربية أحمد املليفي لوضع إجراءات تنفيذ 
كادر املعلمني الذي اعتمدته احلكومة في اجللسة 
السابقة. وبحسب السيناريو املعمول به، فمن 
املقرر رفع توصيات املجلس األعلى للبترول 

العتمادها من املجلس.
في موضوع آخر، استنكرت جمعية املعلمني 
صرف نصف مليار دينار للعسكريني املتقاعدين، 
في حني ترفض احلكوم���ة 150 مليونا لكادر 
املعلمني، مش���يرة خالل مؤمتر صحافي الى 
ان كادرها به ضوابط وش���روط متيز املعلم 

املنتج من غيره.

احمد الفضلي
بدرية العوضي

امللك حمد بن عيسى مترئسا جلسة مجلس الوزراء بحضور ولي العهد األمير سلمان بن حمد ورئيس 
احلكومة األمير خليفة بن سلمان         )بنا(

تعهد بعدم التساهل مع من يثبت تورطه أيًا كان

ملك البحرين يشكل جلنة مستقلة للتحقيق في أحداث بالده
ويحيل جميع قضايا محكمة »السالمة« إلى احملاكم العادية

عواصم � وكاالت: قبل يومني من انطالق احلوار الوطني، 
أعلن العاهل البحريني امللك حمد بن عيسى آل خليفة أمس 
تشكيل جلنة مس���تقلة تضم حقوقيني دوليني للتحقيق 
في األحداث األخيرة. وتعهد امللك حمد بعدم التساهل مع 
أي شخص يثبت تورطه في أي انتهاكات، وقال في كلمة 
ألقاها أم���ام مجلس الوزراء »ما زلنا في حاجة الى النظر 
فيما جرى ملعرفة جميع تفاصيل أحداث فبراير ومارس، 
وان نقيم تلك االحداث على حقيقتها فهناك ضحايا للعنف 
ال ميكن ان ننساهم«. وأكد العاهل البحريني ان »أي شخص 
س���واء كان يعمل باسم حكومة مملكة البحرين او في أي 
موق���ع آخر البد أن يدرك أننا ل���م نتخل عن مبادئنا ولن 

يتم التهاون او التساهل حيال ثبوت أي انتهاكات حلقوق 
اإلنس���ان من أي كان«. وش���دد امللك حمد على ان تتمتع 
جلنة التحقيق باستقالل تام عن حكومة مملكة البحرين 
او أي حكومة أخرى ويعمل أعضاؤها بصفتهم الشخصية 
على ان تك���ون مهمتها »تقصي احلقائ���ق«. وفي خطوة 
أخرى للتطبيع واملساهمة في تسهيل احلوار، اصدر ملك 
البحرين مرسوما آخر ينص على ان حتال جميع القضايا 
التي لم تفصل فيها محكمة السالمة الوطنية التي أنشئت 
مبوجب إعالن حالة الطوارئ الى احملاكم العادية والسماح 
بالطعن في األحكام الصادرة من محكمة السالمة الوطنية 

أمام محكمة التمييز.

د.بدرية العوضي ضمن جلنة التحقيق املستقلة 
تتألف اللجنة املستقلة التي شكلها العاهل البحريني امللك 

حمد بن عيسى من 5 أعضاء من جنسيات مختلفة ويترأسها 
محمود شريف بسيوني استاذ القانون بكلية دي بول في 

شيكاغو واألمني العام للرابطة الدولية للقانون اجلنائي 
ورئيس املعهد الدولي للعلوم اجلنائية، وتضم في عضويتها 

الكويتية بدرية العوضي، استاذ القانون الدولي العام في 

جامعة الكويت سابقا واملدير التنفيذي للمركز اإلقليمي 
للقانون البيئي.

وتضم اللجنة ايضا القاضي الكندي الدولي فيليب كيرش 
الذي كان عضوا في احملكمة اجلنائية الدولية، والبريطاني 
السير نايجل رودلي العضو في جلنة حقوق اإلنسان في 

األمم املتحدة ود.ماهنوش ارسنجاني.
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البرملان

تكون املرأة او الزوجة لها دور 
في مثل تلك احلالة، وما جزاء 
االحسان اال االحسان، لذلك لم 
يحبذ ع���دد من اعضاء مجلس 

االمة الزواج بالثانية.
النائب خالد السلطان اعلنها 
صراحة حني اي���د الزواج من 
الرابعة حس���بما حلله الشرع 

في جواز الزواج مرة اخرى.
وفي ذلك تباينت آراء النواب 
حول الزواج من امرأة ثانية، اال 
انه وبشكل عام لم يؤيد الكثير 
منهم تلك اخلطوة مكتفني باملرأة 
االولى التي حتملت الكثير من 
الظروف الصعبة حتى اوصلت 
البع���ض منهم ال���ى عضوية 

مجلس االمة.
في البداية، لم يحبذ النائب 
الزواج من  العبدالهادي  ناجي 
امرأة ثانية، حيث اكتفى بالقول 
»ال اؤيد الزواج من اخرى وهلل 

على مبدأ »ان املرأة ظل الرجل 
وعليها ان تتبعه ال ان تقوده«، 
ومن باب »وراء كل رجل عظيم 
امرأة« ومن الشرع والسنة ما 
اجيز عن الزواج مثنى وثالث 
ورباع، كان لنواب مجلس االمة 
ممن شملهم حتقيق »األنباء« 
ح���ول آرائهم في ال���زواج من 
امرأة ثاني���ة، منهم من حتفظ 
على االجابات، ومنهم من اشترط 
موافق���ة »األولى« على الزواج 

من ثانية.
يقول س���قراط عن الزواج 
الس���عي طلبا للزواج  »عليك 
بشتى الطرق، فإن حصلت على 
زوجة جيدة فستصبح سعيدا 
وان حصلت على زوجة رديئة 
فستصبح فيلسوفا«، وال شك 
ان وصول الشخص الى مكانة 
ف���ي املجتمع كعضو  مرموقة 
ملجلس االم���ة مثال طبيعي ان 

احلمد واملنة، فقد رزقت بزوجة 
صاحلة وابناء وأكتفي بهذا القدر 

من النعم«.
في حني اشترط النائب مبارك 
اخلرين���ج موافق���ة »األولى«، 
حيث اش���ار الى ان الزواج من 
امرأة ثانية يتوقف وبأسلوب 
طغى عليه اجلانب السياسي 
الداخلية،  »يعتمد على وزارة 
فاذا كان االمن مستتبا فال توجد 
اس���تجوابات وطرح للثقة فال 

مانع من ذلك«.
بدوره، اكد النائب ش���عيب 
املويزري ان الشرع حلل اربع 
زوجات، وكما قال اهلل في كتابه 
جل وعال )فانكحوا ما طاب لكم 
من النساء مثنى وثالث ورباع(، 
فالزواج يجوز شرعا من ثانية 
وثالثة وهكذا حت���ى الرابعة، 
لكنن���ي في الوقت ذاته ال اؤيد 
الزواج من ثانية، بالنسبة لي 

انا، ألنني وهلل احلمد مرتاح وال 
احبذ الزواج من امرأة ثانية.

واتفق مع النائب ش���عيب 
املويزري زميله النائب صالح 
عاشور والذي لم يفضل الزواج 
م���ن ثاني���ة واكتف���ى بالقول 
»ال افض���ل الزواج م���ن امرأة 

ثانية«.
النائب الوحيد الذي اعلنها 
صراحة وايد الزواج حتى من 
الرابعة هو النائب خالد السلطان 
والذي اشار الى انه يؤيد الزواج 
ليس من الثانية فقط بل حتى 

من الرابعة.
النائب فيصل  ولم يح���دد 
الدويسان رأيه في الزواج من 
امرأة ثانية، حيث اشار الى انه 
لم يوفق بالزواج من املرة االولى 

وتزوج من الثانية.
رشيد الفعم ـ عادل العتيبي   ٭
ناصر الوقيت

نواب عن الزواج الثاني: الشرع حّلل 4 

املويزري: 
ال أفكر بالثانية

اخلرينج: يتوقف على 
التجربة األولى

عاشور: أكتفي 
بزوجتي األولى

االحتاد األوروبي

من ذاكرة البرملان

٭ مادة 32:ال جرمية وال عقوبة إال بناء على 
قانون، وال عقاب إال على األفعال الالحقة 

للعمل بالقانون الذي ينص عليها.

االستقالة

٭ مادة 17: مجلس األمة هو املختص بقبول 
االستقالة من عضويته.

وتقدم االستقالة كتابة الى رئيس املجلس ويجب 
ان تعرض على املجلس في أول جلسة تلي اليوم 

العاشر من تقدميها، وللعضو ان يعدل عن 
استقالته قبل صدور قرار املجلس بقبولها.

النواب من الدول املختلفة التجمع ضمن 
تيارات حسب انتماءاتهم السياسية احلزبية. 

ويتم التصويت وفق مبدأ األغلبية.

المجلس األوروبي

املجلس األوروبي )انتبه إلى اخللط 
بينه وبني مجلس االحتاد األوروبي أو 

مجلس أوروبا( هو اجتماع لرؤساء الدول 
واحلكومات في الدول األعضاء باالحتاد 
األوروبي باإلضافة إلى رئيس املفوضية 

األوروبية. يعقد االجتماع من 2 إلى 3 
مرات في العام التخاذ القرارات السياسية 

واالقتصادية املهمة ورسم سياسة االحتاد. 
وعادة ما يكون برئاسة الدولة التي تترأس 

مجلس االحتاد األوروبي.
يتم اتخاذ القرارات باإلجماع. وال يعتبر 
املجلس األوروبي من األجهزة اإلدارية 

لالحتاد.

الباب الثالث: الحقوق والواجبات العامة

٭ مادة 27: اجلنسية الكويتية يحددها القانون.

وال يجوز إسقاط اجلنسية أو سحبها إال في 
حدود القانون.

٭ مادة 28: ال يجوز إبعاد كويتي عن الكويت 
أو منعه من العودة إليها.

٭ مادة 29: الناس سواسية في الكرامة 
اإلنسانية، وهم متساوون لدى القانون في 

احلقوق والواجبات العامة، ال متييز بينهم في 
ذلك بسبب اجلنس أو األصل أو اللغة او الدين.

٭ مادة 30: احلرية الشخصية مكفولة.

٭ مادة 31: ال يجوز القبض على إنسان أو 
حبسه أو تفتيشه او حتديد إقامته او تقييد 
حريته في اإلقامة او التنقل إال وفق أحكام 

القانون.

وال يعرض أي إنسان للتعذيب او للمعاملة 
احلاطة بالكرامة.

إسقاط العضوية

٭ مادة 16: إذا فقد العضو أحد الشروط 
املنصوص عليها في املادة 82 من الدستور 

أو في قانون االنتخاب او فقد أهليته املدنية 
سواء عرض له ذلك بعد انتخابه او لم يعلم 

إال بعد االنتخاب أحال الرئيس األمر الى 
جلنة الشؤون التشريعية والقانونية لبحثه، 

وعلى اللجنة ان تستدعي العضو املذكور 
لسماع أقواله اذا أمكن ذلك على ان تقدم 

تقريرها في األمر خالل أسبوعني على 
األكثر من إحالته إليها.

ويعرض التقرير على املجلس في أول 
جلسة تالية وللعضو ان يبدي دفاعه كذلك 
امام املجلس على ان يغادر االجتماع عند 
أخذ األصوات، ويصدر قرار املجلس في 
املوضوع في مدة ال جتاوز أسبوعني من 

تاريخ عرض التقرير عليه.

وال يكون إسقاط العضوية إال مبوافقة 
أغلبية األعضاء الذين يتألف منهم املجلس 

باستثناء العضو املعروض أمره، ويكون 
التصويت في هذه احلالة باملناداة باالسم، 
ويجوز للمجلس ان يقرر جعل التصويت 

سريا.

البرلمان األوروبي

ميلك البرملان األوروبي بعض 
الصالحيات التشريعية ويعتبر اجلهاز 

الرقابي واالستشاري في االحتاد األوروبي. 
يراقب عمل املفوضية األوروبية ويوافق 

على أعضائها، يشارك في وضع القوانني، 
يصادق على االتفاقات الدولية وعلى 

انضمام أعضاء جدد. كما ميلك صالحيات 
واسعة فيما يتعلق بامليزانية املشتركة 

لالحتاد األوروبي.
يقع مقر البرملان األوروبي في 

ستراسبورغ لكنه يعمل أيضا في بروكسل 
ولوكسمبورغ.

يتكون البرملان مبوجب معاهدة نيس من 
785 مقعدا موزعة على الدول األعضاء 
بشكل يتناسب مع عدد سكانها. يقوم 

مواطنو كل دولة من الدول األعضاء 
باختيار ممثليهم في البرملان ابتداء من عام 
1979 عن طريق انتخابات مباشرة تتم كل 

5 سنوات.
يفرض عدد املقاعد احملدد لكل دولة على 

تضم نوابا متس���اوين، سواء في 
طريقة االنتخ���اب أو في صفتهم 
النيابية، أو حقوقهم وواجباتهم 

البرملانية. 
ولهذا يتسم نظام صنع القرار 
البرملاني بآلي���ة االتفاق اجلماعي 
بني أعضائه. وحتى رئيس البرملان 
الداخل���ي،  فيك���ون باالنتخ���اب 
املقام  واختصاصه تنظيم���ي في 
األول، ليتح���دث باس���م البرملان 
وينظم عمله وال يتميز فاحلقوق 
والواجبات البرملانية عن س���ائر 
األعض���اء، أي أنه رئيس للبرملان 
وليس رئيس���ا لألعضاء. بعبارة 
أخرى، فبينما يوجد في السلطة 
التنفيذية، مثال رئيس للوزراء، ال 
يوجد في البرملان رئيس للنواب. 
هذه اخلصائص التكوينية الست 
للبرملان هي التي متيزه عن غيره 
من مؤسس���ات احلكم في النظام 

الدميقراطي. 
وبالرغ���م من أن املؤسس���ات 
األخرى قد تشارك البرملان في بعض 
تلك اخلصائص، فإنها ال تتمتع بها 
مجتمعة. فعلى سبيل املثال، جند 
أن السلطة التنفيذية قد تتشابه مع 
البرملان من حيث تكوينها باالنتخاب 
املباشر من قبل املواطنني، ولكنها 
ال تتس���م باخلصائ���ص األخرى 
للبرملان، كالطابع املساواتي. كذلك 
األمر بالنسبة للسلطة القضائية، 
حيث قد تتش���ابه مع البرملان من 
إمكانية تكوينها في بعض  حيث 
القضائية باالنتخاب،  املستويات 
وكذل���ك بالطابع املس���اواتي بني 
أعضائها، ولكنه���ا تفتقر لبعض 
اخلصائص األخرى للبرملان، مثل 
الطابع التمثيلي للمناطق اجلغرافية، 
وتعبيره عن التيارات السياسية 

املتعددة في املجتمع.

املؤسسة التنفيذية، أي عدد الوزراء. 
كما أن أعضاء البرملان أكثر تنوعا 
من بقية أعضاء السلطتني التنفيذية 
والقضائية معا، وذلك من الناحية 
السياسية واحلزبية، وأيضا االنتماء 
الى املناطق اجلغرافية والثقافات 

احمللية املختلفة في املجتمع.
٭ خامسا: وهو السمة الرئيسية 
في تكوين البرملان، أنه يعتمد على 
إلغاء  آلية االنتخاب، السيما بعد 
الشروط التي قيدت حق االنتخاب 
والترشيح في مختلف أنحاء العالم. 
فعندما بدأ تطبيق حق االنتخاب 
كان محصورا في فئة متميزة من 
املواطنني الذين يدفعون حدا أدنى 
من الضرائب. وهذا النصاب املالي 
جعل حق االنتخ���اب محدودا في 
البداي���ة ثم أخذ يتس���ع تدريجيا 
نتيجة التوسع في االستثناء منه 
لفئات مهنية مختلفة، وكذلك بسبب 
التخفيض املستمر في هذا النصاب 
الى أن مت الغاؤه ابتداء من مطلع 

القرن العشرين.
كما كان حق االنتخاب مقصورا 
في البداية على الرجال دون النساء. 
وتأخر حصول امل���رأة على حقها 
االنتخابي في البالد الدميوقراطية 
الى النصف األول من القرن العشرين 

أيضا.
٭ سادس���ا: أن البرملانات عموما 
تتميز عن غيرها من سلطات احلكم 
بأنها تعمل في إطار قاعدة املساواة 
بني أعضائها، أغلبية ومعارضة، 
أو منتخبني، فيما يسمى  معينني 

الطابع املساواتي للبرملان.
فإذا كانت الس���لطة التنفيذية 
تتسم بوجود رئيس واحد ألعضائها 
)رئيس الدولة أو رئيس الوزراء، 
أو الوزي���ر األول( فإن البرملانات 
تتميز بأنها مؤسس���ات جماعية، 

لعدة أسباب:
٭ أوال: أن البرملان هو املؤسس���ة 
األكثر ارتباطا باجلمهور وانفتاحا 
عليه، حيث تدور مناقشاته على 
تنوعه���ا في مناخ من الش���فافية 
والعلني���ة، على األق���ل إذا قورن 
التنفيذية، بل وكذلك  بالس���لطة 
الس���لطة القضائي���ة التي تتخذ 
قراراتها ومتارس مداوالتها سرا. 
بعبارة أخرى، فإن السمة املميزة 
للبرملان كإحدى مؤسسات احلكم 
الدميقراطي هي أن مناقشاته تكون 

معروضة أمام اجلمهور.
٭ ثانيا: أن البرملان هو املؤسسة 
الوحي���دة في نظ���ام احلكم التي 
جتمع بني وظيفتني رئيسيتني، فهو 
هيكل نيابي يعبر عن مشاعر وآراء 
املواطنني، كما أنه من ناحية أخرى 
آلية تشريعية تصنع القوانني التي 
حتكم الدولة بأسرها. ولعل اجتماع 
البرملان هو  الوظيفتني في  هاتني 
مصدر أهميته الفريدة بني مؤسسات 

النظام الدميقراطي.
٭ ثالثا: أن البرملانات هي املؤسسات 
التمثيلية األساس���ية في الدولة. 
فقد تطورت البرملانات عبر فترة 
طويل���ة، حتى أصبح���ت اإلطار 
الرئيسي لتمثيل املجتمع في هيكل 
السلطة احلاكمة. وقد ارتبط بذلك 
قيام البرملان بدور مهم في مجال 
الوعي السياسي وخلق رأي عام في 
مواجهة السلطة الفردية املطلقة. وال 
شك في أن الوظيفة التمثيلية كانت 
والتزال الوظيفة األساسية للبرملان، 
حتى بعد إضافة وظائف أخرى له 
فيما يتعلق بصنع السياسة وإصدار 

القانون وغيرهما.
٭ رابعا: أن البرملان هو املؤسسة 
احلكومي���ة الوحي���دة التي تضم 
عددا كبيرا من األعضاء، مبا يفوق 

ذاته���ا وأصبحت أكث���ر نضوجا، 
بحيث ال تتعارض مع قيم احلرية 
واملس���اواة مع حقائق االختالف 

والتمايز بني املواطنني.
فاملقصود باملساواة هو املساواة 
القانونية، التي ال تنكر االختالف بني 
األفراد في املواهب والقدرات، وتقبل 
التمايز بينهم من حيث الفضيلة 
واملوهبة، وتساوي بينهم في التمتع 
باحلق���وق واحلريات التي يكفلها 

الدستور والقانون.
أما احلرية في إطار الدميوقراطية، 
فليست هي احلرية املطلقة، وإال أدت 
الى الفوضى، وإمن���ا هي احلرية 
الس���لطة  التي تتولى  املنظم���ة، 
تنظيمها بشكل يسمح لكل مواطن 
مبمارسة حريته دون تصادم مع 
ممارسة اآلخرين حلرياتهم. كذلك، 
فإن الدميوقراطية تعتبر املشاركة 
ف���ي احلياة السياس���ية حقا لكل 
مواطن، يسهم من خالله في التأثير 
في نظام احلكم، حتى يكون القرار 
في النهاية نتاج مشاركة جماهيرية 
حقيقي���ة وليس تعبيرا عن إرادة 
القلة املس���يطرة سياس���يا. وقد 
أصبحت هذه املشاركة ترتبط بشكل 
السياسية،  وثيق بتعدد األحزاب 
التي تتنافس للوصول الى السلطة، 
من خالل إقناع الناخبني واحلصول 
على ثقتهم وتأييدهم، فيفوز بعضها 
باألغلبية وميارس احلكم، ويظل 
اآلخر أقلية ميثل املعارضة، كل هذا 
وفقا الختيار الشعب، ومن خالل 
انتخابات دورية تتم في مناخ من 
احلرية السياسية، ألن اخلائف على 
حريته ال قيمة لرأيه وال وزن لكلمته 
وبالتالي تكون مشاركته السياسية 

غير مجدية.
ولهذا فإن البرملانات هي قاعدة 
النظام الدميقراطي املعاصر، وذلك 

أورد د.علي الص��اوي في كتابه 
»البرملان« عرضا عن نش��أة البرملان 
وتطوره، نبدأ بنشر أهم ما ورد في 
هذا الكتاب على ش��كل سلسلة من 

احللقات األسبوعية.

خصائص البرلمان

هناك 4 أمور يتسم بها البرملان 
النظام  أنه قاعدة  املعاصر، وهي: 
الدميقراط���ي، وهيئ���ة لتمثي���ل 
املواطنني في احلكم، واستناده الى 
قاعدة شعبية واسعة، وأنه محور 
نظام احلكم. وميكن التأمل في تلك 

اخلصائص على النحو التالي:

البرلمان قاعدة النظام 
الديمقراطي:1

لق���د أصبح���ت الدميوقراطية 
اليوم من سمات الدولة احلديثة، 
كما يعتبر البرملان من أهم معالم 
املجتمع الدميقراطي، ألنه جتسيد 
السيادة الشعبية، واحلرية  لقيم 

واملساواة واملشاركة السياسية.
لقد ظه���رت الدميوقراطية في 
بادئ أمرها كدع���وة الى محاربة 
احلكم االستبدادي املطلق، بيد أنها 
استقرت وتطورت الى نظام للحكم، 
وطريقة لتمكني الشعب من ممارسة 

السيادة على مقدراته.
كما تشير فكرة الدميوقراطية 
الى إشراك الشعب في صياغة منط 
حياته من خالل توجيه السياسة 
والتأثير في عملية احلكم بأوسع 
معانيها، وهكذا أصبحت تشير الى 
املس���اواة في احلقوق السياسية 
ألفراد الشعب من ناحية، وضرورة 
رضا هذا الشعب عن نظام احلكم 
من ناحية أخرى، وحقه في اختيار 

ممثليه من ناحية ثالثة.
كما تطورت فكرة الدميوقراطية 
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عشق املصداقية وجعلها أمام عينيه والتزم بالعادات والتقاليد وقبل هذا كله وذاك لم يحد عن تعاليم دينه احلنيف.

النائب سعد زنيفر حتدث لـ »األنباء« عن احلياة السياسية وحياته االجتماعية  وعالقته بأسرته ومواطني الدائرة اخلامسة وغيرهم من أهالي الكويت.

وهو يعشق العمل السياسي منذ طفولته من خالل دراسته ومشاركته باالنتخابات املدرسية وحبه لالختالط مع املواطنني واإلحساس 

بآالمهم ومعاناتهم ومحاولة حل مشاكلهم، حتى أصبح نائبا في البرملان ميثل األمة بأسرها.

شارك في احلروب التي خاضها اجليش الكويتي كان أبرزها حرب مصر مع اسرائيل وعمل »أبو راشد« بالعديد من القطاعات العسكرية واملدنية 

حتى تقاعد من العمل احلكومي وانتخب في العديد من مجالس ادارات اجلمعيات التعاونية كان آخرها أم الهيمان، وفيما يلي التفاصيل:

حاوره: ماضي الهاجري

األخرى ومنها جلسات املجلس 
وجلانه املنعقدة بشكل مستمر 
مما يجعلني مقصرا بعض الشيء 
جتاه أسرتي ولكن وهلل احلمد 
جتمعنا احملبة واملـــودة بيننا 
كأسرة ونتواصل دائما ويتجمع 
أبنائي وبناتي وأحفادي  عندي 

بشكل دائم ومستمر.

من أقرب الناس لك وتأخذ 
بنصيحته؟

٭ بصراحة أجلأ إلى ربي في امور 
كثيرة وأصلي وأسأل اهلل العلي 
القدير أن يوصلني للقرار الصائب 
الذي يصب في مصلحة الوطن 
واملواطنني، وكثيرا ما ادعو اهلل 
جل جاللـــه ان يوفقني ملا يحب 
ويرضى ودائما ال أستعجل في 
اتخاذ قراراتي سواء في حياتي 

السياسية أو االجتماعية.

ماذا يعني لك مجلس 
األمة؟

٭ هو بيـــت األمة مـــن خالله 
يســـتطيع املواطنون احلصول 
على حقوقهم وكرســـي العضو 
هو تكليف من قبـــل املواطنني 
ال تشـــريفا بالنسبة لي وانا لم 
أكن في مجلس األمة إال خلدمة 
املواطنني وهـــو تكليف وليس 

تشريفا.

هل هناك أمنية لم تتحقق 
لك؟

٭ وهلل احلمـــد مـــن خاف اهلل 
حتققت كل أمانيه وانا أخاف ربي 
كثيرا وهلل احلمـــد كل أمنياتي 
حتققت وامتنـــى حتقيق املزيد 
منها رضا اهلل علي ورضا والدي 
ووالدتي علي وأن أكون صائبا في 
قراراتي التي أتخذها في مجلس 

األمة للمواطنني.

هل تعتقد ان مجلس األمة 
سيكمل دورته البرملانية؟

٭ انا أثق بصاحب السمو األمير، 
حفظه اهلل، ففي أكثر من موقع 
أكد انه ال حل ملجلس األمة ودعنا 
نتحدث بصراحة ما هو الشيء 
املثيـــر حتى يحل مجلس األمة، 
هناك دميوقراطية وهناك دستور 
يحكمنا فلمـــاذا التعصب وملاذا 
نرفض لغة احلوار والدميوقراطية 
التي تعودنا عليها منذ نعومة 

أظافرنا ونحن صغار.

ما هواياتك؟
٭ كنت في السابق أحب القراءة 
وأحب أن أتعلم املزيد في احلياة 
الدنيا واليوم أصبحت لدي هواية 
أعشـــقها وهي خدمة املواطنني 
وإيصـــال همومهـــم ومحاولة 
التي تلم بهم،  القضايا  معاجلة 
وكم أكون ســـعيدا حينما أنهي 
معاناة مواطن فهذه بالنسبة لي 
فرحة كبيرة أشعر بها وامتنى أن 
اكون عند حسن ظن من أعطاني 
ثقته وأراد لي أن أكون ممثال عنه 

في مجلس األمة.

كلمة أخيرة تريد إيصالها 
عبر »األنباء«؟

٭ املواطن يريد العنب وال يريد 
الناطور ونتمنى ان يكون دور 
االنعقاد املقبل مليء باالجنازات 
وبعيدا عن األزمات، نريد للكويت 
ان ترجع كما كانت في السابق درة 
اخلليج ونريد مستقبال أفضل.

زنيفر لـ»األنباء«: السياسة أبعدتني عن أسرتي
في البداية حدثنا عن 

طفولتك؟
٭ كانت طفولتي متواضعة جدا 
وكنا نعيش حتت ســـقف واحد 
انا وأســـرتي، والدي رحمه اهلل 
ووالدتي واخواني وكنا في منزل 
واحد حتكمنا العادات والتقاليد 
ومحافظني بطبيعتنا املعروفة 
والتي نعيشـــها وسنعيشها أنا 
وأبنائي وأحفادي واملستمدة من 

الشريعة االسالمية. 

أين عملت في قطاع 
احلكومة؟

٭ عملت في اجليش لســـنوات 
عديدة وشاركت في احلروب التي 
شارك فيها اجليش الكويتي وكان 
أبرزها حرب مصر مع اسرائيل 
وكنت من ضمن اجلنود الكويتيني 
املشاركني باحلرب ومنذ صغري 
اعشق العمل وأحب وطني وكنت 
فرحا مبشاركتي مع زمالئي في 
الذي حارب  الكويتـــي  اجليش 
في مصر دفاعـــا عنها، ومن ثم 
عملت في القطاع املدني عبر وزارة 
الصحة في مستشفى العدان وهلل 
احلمد كنت أتقن عملي حتى نلت 
العديد من اإلشادات آنذاك من قبل 

املسؤولني ومن ثم تقاعدت.

حدثنا أحد أبنائك أنك 
كنت تعشق املشاركة في 

االنتخابات ومبختلف 
أماكنها؟

٭ هذا صحيح كانت لدي العديد 
من املشاركات في عدة انتخابات 
نقابية وجمعيات تعاونية وكنت 
ممثال عـــن اهالي ام الهيمان في 
جميعة ام الهيمان لعدة دورات 
ومن ثم ترشـــحت ملجلس األمة 
في السابق ولم يحالفني احلظ 
ولكن بتوفيق من اهلل نلت ثقة 
أبناء الدائرة اخلامسة وتشرفت 
بأن أكون ممثال عنهم في مجلس 

األمة.

وهل كان مجلس األمة 
طموحا لك؟

٭ نعم كان بالنسبة لي طموحا 
وكنت أمتنى أن أصل إلى مجلس 
األمة كي أمثل األمة وأعبر عن رأيهم 
وأوصل إحساسهم للمسؤولني في 
الدولة عبر الســـلطة التنفيذية 
وأقوم مبساعدتهم مبا أستطيع 
وهذه كانت امنية بالنسبة لي وها 

انا اليوم اعيش هذه األمنية.

وهل ستترشح لعضوية 
مجلس األمة املقبل؟

٭ نعـــم سأترشـــح لعضوية 
مجلس األمة املقبل وإن شاء اهلل 
وبتوفيق منه إن أراد ســـبحانه 
وتعالى سأنال ثقة أبناء الدائرة 
مرة اخرى سأنالها واهلل املوفق 
وأمتنى أن أكون ممثال عنهم في 
أي وقت وعلى استعداد خلدمة 
أبناء دائرتي وقلبي قبل ديواني 

مفتوحا لهم ولسماع همومهم.

من خالل عملك العسكري 
هل أثر على عالقتك 

بأسرتك؟
٭ أنـــت تعرف جيدا ان دائرتنا 
اخلامسة كبيرة جدا وبالتأكيد 
هناك قصـــور مني جتاه أبنائي 
الرتباطـــي بعـــدة مواعيد منها 
املناســـبات االجتماعيـــة ألبناء 
الدوائر  الدائـــرة وغيرها مـــن 

زنيفر مشاركا في إحدى الفعاليات الدولية مع خالد السلطان ود.ضيف اهلل أبورمية وخالد الطاحوس ويبدو سفيرنا في اسبانيا عادل العيار سعد زنيفر أثناء حفل زواج جنله عبدالهادي حيث تلقى التهاني من الشيخ أحمد العبداهلل ومسلم البراك .. يتحدث في مجلس األمة

زنيفر مصافحا سيد حسني القالف بحضور فالح الصواغ

الشيخ أحمد الفهد مع سعد زنيفر في إحدى املناسبات

زنيفر »يعرض« بالسيف في إحدى املناسبات االجتماعية

عملت في عدة أماكن كان أبرزها 
اجليش ومستشفى العدان

عشت طفولة متواضعة مع أسرتي 
حتكمنا العادات والتقاليد املستمدة 

من الشريعة اإلسالمية 

أشعر بالسعادة 
حينما أرفع معاناة مواطن 

هواياتي كثيرة أبرزها خدمة 
املواطنني ونريد العنب 

وال نريد الناطور
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