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باسل الجاسر

د.نرمين الحوطي

أغلبية ال تأجيل 
ال سرية ال تشريع.. 

احلل قريب

األخطاء السبعة

أعلنت كتلة األغلبية أنها ستدعم استجواب النائب 
صالح عاشور الذي سيقدمه لسمو رئيس مجلس 
الوزراء، حيث قال أكثر من نائب إن الكتلة تدعم 

االستجواب من حيث المبدأ وأنها ستضمن للنائب 
عاشور أن يناقش استجوابه في جلسة علنية 
ورفض أي طلب حكومي لتأجيل االستجواب 
أو مناقشته في جلسة سرية أو إحالته للجنة 
التشريعية، ما يؤكد النهج الجديد الذي سنته 

األغلبية عندما كانت أقلية في المجلس الماضي 
من أن االستجواب حق مطلق للنائب ال قيد عليه 

وال شرط حتى لو شابته شبهات مخالفة الدستور، 
فليصعد الوزير أو الرئيس ويفند!

وواقع األمر أن المشرع الدستوري لم يقدم أداة 
االستجواب للنائب ليفش بها خلقه أو يعرض 
االستقرار السياسي في البلد للمطبات، وإنما 

قدمها له لتحقيق اإلصالح وقيده بأن يقدم للوزير 
المختص، فال يجوز أن يقدم استجواب لوزير 

التجارة عن أعمال وزير البلدية، وبما أن الدستور 
منع رئيس الوزراء من تولي أي وزارة، وقصر 

مسؤوليته أمام مجلس األمة في السياسات العامة، 
وهذا ما انتهت إليه المحكمة الدستورية مؤخرا، 

فإن استجواب رئيس الوزراء مقصور على 
السياسات العامة للحكومة، كما أن هناك قرارا آخر 
للمحكمة الدستورية يقضي بأن الوزارة مسؤولة 

فقط عن األعمال التي قامت بها بعد أداء القسم 
وهي غير مسؤولة عن أعمال الوزارة السابقة، 
اللهم إال فيما يتعلق بالخطأ أو الخلل المستمر 

والمتواصل.
وتأسيسا عليه فإنني أرى استجواب النائب صالح 

عاشور مخالفا ويجب شطبه بسبب محاوره، 
ولكن في ظل السنة الجديدة وما تراه األغلبية 
فإنه استجواب مستحق، وسنرى مثله كثيرا 

فهذا ما هو إال جس نبض، وإذا مر فسنرى كثيرا 
من االستجوابات، فوفق رأي األغلبية يكفي إذا 

قرر نائب واحد أن الرئيس »مو خوش« فإن حقه 
مطلق بأن يقدم بل يمطره بسيل من االستجوابات 

وفي كل جلسة، واألغلبية ستضمن له مناقشة 
االستجواب في جلسة علنية وتحرم الحكومة 
من حقها في طلب التأجيل، وبالتالي ستتعطل 
أعمال المجلس بسبب أن المشرع الدستوري 

أعطى أولوية خاصة جدا لالستجواب بأن قدمه 
على كل ما في جدول أعمال المجلس، ما سيؤدي 

بالضرورة لعدم قدرة رئيس الوزراء أي رئيس 
على تحمل هذه الوضعية الشاذة أي الصعود 

للمنصة كل أسبوعين ليقوم أحد النواب بتجريحه 
دون وجه حق، ليس لإلصالح وإنما بسبب أن 

الرئيس لم يحظ برضا النائب؟ وبالتالي سيقوم 
برفع كتاب عدم التعاون مجبرا.

وواقع األمر أن األغلبية يقع على عاتقها 
مسؤولية كبرى لضمان تطبيق سليم وأمين 

ألحكام الدستور وما انتهت إليه قرارات المحكمة 
الدستورية التفسيرية وما حدث في المجلس 
السابق وان قبلت نتائجه على مضض إال أن 

المنطق والحكمة يقضيان باعتباره حدثا تحت 
ظروف استثنائية فرضت الخروج عن السياق 

الدستوري والقانوني واألعراف المستقرة، وما 
ان يتحقق الهدف فيجب العودة لألصل وهو 

الدستور وتطبيقاته السليمة، أما جعل االستثناء 
هو األصل فإننا بالفعل نكون بذلك بدأنا نخرج 

من إطار النظام إلى مرحلة الفوضى بل وتكريسها 
ما سيؤدي بالضرورة لإلطاحة بالدستور 

وأحكامه وهذا ما أعتقد جازما بأن أحدا يريده أو 
يتمناه، لذلك فإنني أدعو كتلة األغلبية ألن تقوم 
بمسؤولياتها في كبح األقلية ان أرادت استخدام 

أدوات الدستور لتحقيق أهداف حل الحكومة 
ولو فرضنا أن محاور االستجواب مستحقة 

فإن المعني بها هو وزير المالية وليس رئيس 
الوزراء.. وهذا لن يتأتى إال من خالل شطب 

االستجواب المقدم لسمو الرئيس ألنه ببساطة 
مخالف للدستور وظل طريقه.. هذا أن أرادت 

األغلبية تحقيق أهدافها المعلنة من اصالح وتنمية 
ومحاربة الفساد واالرتقاء بأداء المؤسسات 

الحكومية وهذه الخطوة ستقدم عليها ان عاجال 
أو آجال ذلك أن تقليد أقلية اليوم لممارسة أقلية 

األمس هو أمر وارد بل انه حتمي واعتبار أغلبية 
اليوم لممارستها باألمس أنها ممارسة مستحقة 

ودستورية ستكون مشجعا ودافعا ألقلية ما 
سيدخلنا في مرحلة جديدة وفعالة لتدمير 

الدستور وسيادته واحترامه وصيرورته.. أقول ما 
قلت وأستدرك بأن قناعتي بأن األغلبية ال تملك 
برنامجا اصالحيا وكل ما لديها يرتكز على الشو 

أوف أمام جمهور الناخبين ودغدغة مشاعرهم 
ولو على حساب أي شيء ولو كان الدستور.. هذا 
على المدى الواسع ولكنه سيؤدي لحل المجلس 

قريبا جدا.. أما اإلصالح فلو كانوا يريدونه 
لحققوه منذ زمن بعيد فالكثيرون منهم موجودون 
في المجالس السابقة منذ 10 و15 سنة ولم يحققوا 

أي إصالح.. فهل من مدكر؟

لعبة األخطاء السبعة يمارسها 
اإلنسان بعمل مقارنة 

بين صورتين أو شيئين 
متشابهين وضعت في 

إحداهما أخطاء عددها سبعة 
وعلى االنسان أن يركز حتى 

يتعرف على تلك األخطاء 
ويحددها، وهي لعبة تحتاج 

الى قوة التركيز أوال وسرعة 
البديهة ثانيا، وعليه نريد 

اليوم أن نقوم بلعبها معكم 
من خالل الذاكرة فمن يعود 

بذاكرته إلى الوراء ويتذكر 
كيف كانت الكويت في مطلع 
السبعينيات وكيف أصبحت 

اآلن سيخرج بأكثر من سبعة 
أخطاء، مع العلم بأن تلك 

األخطاء من وضع االنسان 
ولم يقصد بها اللعب أو 

األخطاء السبعة، وقد رصدت 
تلك األخطاء من خالل 

مقارنتي في كل صباح عندما 
أذهب إلى الدوام وأتذكر كيف 
كانت الكويت وكيف أصبحت 

اآلن: 
٭كانت شوارعنا نظيفة 
وغير مزدحمة أما اآلن 

فأصبحت متكسرة تمتلئ 
أرصفتها باألحافير مع 

االزدحام غير المعروفة 
أسبابه، إال أننا نردد »زحمة 

يا دنيا«.
٭ مدارسنا.. كنا نشاهد 

أسوارها مشيدة غير متآكلة 
تجملها صور وطنية أسماؤها 

كانت نبراس االسالم أو 
رموز وطنية أما اليوم 

أصبحت األسوار مجرد 
أطالل تسكنها أشجار ذائبة 

وأسماء غير مفهومة قد تكون 
من اللغة العربية ولكن صعب 

لفظها وترديدها.
٭ شواطئنا التي كانت تتميز 
بلون أزرق جميل وكنا نأخذ 
منها أجمل الخيرات لألكل بل 

كان بحرنا عروس الخليج 
أما اليوم أصبحت النفايات 

تسكنه وعشاقه قاموا بهجره 
وأصبحنا نخشى منه مع 
العلم في الماضي كان هو 

رمز سفينتنا أما اليوم 
سفينتنا تبحر من غير بحار.

٭ في السابق كنا ننادي 
من أجل التخضير واليوم 

وضعنا قوانين تقلع األشجار 
من تربتنا والنتيجة أرض 

صحراء جرداء يسأم الناظر 
من رؤيتها.

٭ عندما كنت صغيرة وكنت 
أتردد على جامعة الكويت 

وكنت أرى مبانيها وشوارعها 
الداخلية كنت أتخيل متى 
يأتي اليوم الذي أنهي فيه 
دراستي الثانوية أللتحق 

بالجامعة، أما اليوم فأصبحت 
جامعتنا ومعاهدنا وكلياتنا 
مباني تشبه بيوت األشباح 

من تهالك المباني ورداءة 
التنظيم الداخلي لها بل عند 
دخولك والسير بها كما لو 
أنك تزور مباني مهجورة.

٭ الوزارات الحكومية في 
الصورة القديمة كانت مباني 

صغيرة ولكنها متناسقة 
وتعيش قرونا وليست أعواما، 

والحمد اهلل أنها إلى اآلن 
تسكن الكويت بل باقية أكثر 
من المباني الجديدة الشاهقة 

التي ال نعرف أين بدايتها 
وأين آخرها.

٭ باألمس كان النظام يسود 
مجتمعنا في جميع األنظمة 
وبمختلف البيئات أما اليوم 

أصبح االستهتار سمة 
مجتمعنا.

٭ كلمة وما تنرد: تلك 
األخطاء قد ال يراها البعض، 
ويرى غيرها، إال أن النتيجة 
واحدة وهي »أن األمس كان 

المستقبل أما اليوم فهو 
الماضي«.

محلك سررؤى كويتية
د.عبدالرحمن عبداهلل العوضي

عبداهلل المسفر العدواني

ريم الوقيان

الهرم املقلوب 
بالوضع السياسي 
في الكويت

استجواب 
دستوري ـ 
غير دستوري!

اجلمارك.. 
يستاهلون

كان املرحوم أحمد الربعي يستعمل 
تصور الهرم املقلوب في إدارة الكثير 

من األمور في اإلدارات احلكومية، وليته 
كان معنا ليرى كيف توصل األمر إلى 

أن يكون مجلس األمة يتحرك كالسلطة 
التنفيذية. والسلطة التنفيذية تنتظر 
قرارات مجلس األمة، وال نعرف ماذا 

سنعمل خاصة إذا كانت هذه القرارات 
اتخذتها أغلبية املجلس. ألنه في حالة 

عدم موافقة احلكومة على تلبية قرارات 
املجلس فإنه يقوم بإصدار التشريعات 
امللزمة لتطبيق هذه القرارات من قبل 

احلكومة.
لقد اختلطت االختصاصات التي وردت 
في الدستور لكل سلطة، وبخلط األدوار 

ستضيع املسؤولية، وسيضيع منا أسلوب 
املراقبة البرملانية على أعمال احلكومة، 

فاملفروض أن ما تقوم به السلطة 
التشريعية هو مراقبة أعمال احلكومة، 

وتنفيذ برامجها. والغريب فعال ما سيقوم 
به املجلس إزاء برنامج احلكومة، ومن قبل 

ازاء ما ورد في خطاب صاحب السمو 
األمير، وخطاب سمو رئيس مجلس 

الوزراء وما تضمناه من أفكار واقتراحات 
كان من املفروض أن تلتزم بها السلطتان 

التنفيذية والتشريعية، فكيف يتصرف 
املجلس مقابل ما ستطرحه احلكومة 

من أولويات من مشاريع وبرامج، وما 

مصير املطالبات بتنفيذ خطة التنمية التي 
كان يتشدق بها األعضاء في حملتهم 

االنتخابية؟
فعال أصبح األمر مقلوبا، وال أعتقد أن 

البالد ستسير وفق منهج واضح إذا كانت 
األدوار قد اختلفت، وأصبح مجلس األمة 

هو السلطتني التشريعية والتنفيذية. 
ومثل هذا احلال في نظري معناه توقف 

التنمية وتوقف عجلة املشاريع التي 
يضمنها برنامج احلكومة وخططها 

املستقبلية.
هل يجوز مثل هذا األمر؟ وهل الوعد 
الذي قطعه النواب على أنفسهم بأن 

يسيروا وفق منهج واضح ويتعاونوا 
مع احلكومة، أو أن املجلس قد اختار أن 

يستأثر بتنفيذ مطالبه. فكل جلنة من 
جلان املجلس لها أولويات خاصة بها 

وتطالب احلكومة بتنفيذها.
رحم اهلل األخ املرحوم أبوقتيبة، ألنه 

لو كان معنا لرأى حتقق رؤيته الصائبة 
في تسيير امور البالد. لقد أصبح الهرم 

املقلوب هو الواقع املر الذي سيوصلنا 
بطبيعة احلال الى نهاية غير سارة.

ال يا إخوان، لن ننتخبكم ولم نعقد عليكم 
اآلمال بأن تتصرفوا بهذه الصورة، فهذه 

صورة حقيقية عن ديكتاتورية البرملان 
وهو أمر مرفوض ألنه أهم وأخطر مخالفة 

للدستور، بجانب أنه يجلب الفوضى 

وعدم املراقبة والتصرف بصورة 
عشوائية حسب ما ترغبه فئة أو مجموعة 

من أعضاء مجلس األمة.
هذا األمر في نظري ينعكس على 

مسيرتنا الدميوقراطية، ويجب أن يعلم 
غالبية أعضاء املجلس أن املسؤولية قد 

أصبحت كبيرة جدا وال يجوز أن يتسلط 
املجلس ويتصرف بصورة ديكتاتورية 
دون النظر لواقع بلدنا، ووضعنا الذي 
يجب حمايته وعدم السماح بالتفرقة 

والتشتت وتضارب اآلراء والتوجهات، 
فانتظروا برنامج احلكومة، وما يترتب 

عليه من نصيب في خطط التنمية، 
فتصرفكم بهذه الصورة سيؤدي إلى 

فساد في القرار والرأي واالبتعاد عن كل 
ما فيه منفعة لبلدنا.

ارحمونا يا ناس، واتركونا نستمتع 
ببعض الوقت، ويكفينا ما عانيناه قبل 

حل املجلس واالنتخابات التي أوصلتكم 
إلى املجلس، إنه حتد لكم، ويجب أن 

تعوا الدرس اآلن، ألن األمور ال تؤخذ بـ 
»القوترة«، وعليكم بالتدبر والتفكير قبل 
إثارة كل هذه الزوابع اليومية في وسائل 

اإلعالم وفي مجلسكم املوقر. تذكروا 
أن الدميوقراطية تعني االنتظام والنظام 

وعدم التخبط والسير وفق األهواء 
واملطالب املؤقتة. وكان اهلل في عونكم، 

ونطلب منكم الهداية والتوفيق.

تقدمي النائب صالح عاشور استجوابا 
لسمو رئيس الوزراء على خلفية محاور 

خمسة حدثت في عهد احلكومات 
السابقة التي كان يرأسها الشيخ ناصر 

احملمد وأهمها اإليداعات املليونية أمر ال 
ميكن تقبله أو التعاطف معه أو املوافقة 

عليه.. فالنائب عاشور رفض في السابق 
استجوابات املعارضة الكثيرة لرئيس 

الوزراء السابق على خلفية نفس القضايا 
وأبرزها »اإليداعات املليونية«.

وفيما يخص اإليداعات املليونية حتديدا 
كان النائب عاشور هو نفسه من قال 

وقتها ان رئيس الوزراء غير مسؤول عن 
هذه القضية ومن يجب أن يستجوب هو 

وزير املالية.
السؤال هو.. ملاذا النائب صالح عاشور 

غير موقفه من قضية اإليداعات 
املليونية؟ وملاذا كان يرفض استجواب 

رئيس الوزراء على خلفيتها في 
حني يعود اآلن ويقدم هو بنفسه 

االستجواب على نفس القضية وملن 
يشغل املنصب ذاته الذي كان برأه 
سابقا من املسؤولية في اإليداعات؟ 

فهل املوضوع موضوع قضية يؤمن 
بها النائب أم أن هناك اعتبارات 

وموقفا شخصيا من الذي يشغل 
املنصب؟

محاور استجواب عاشور اخلمسة 
ويزيد عليها الكثير من احملاور األخرى 
املهمة تناولها النواب املعارضون سابقا.. 

وفي معظم املرات كان يقول عاشور 
انها استجوابات غير دستورية وكان 
يقف في صف الرئيس.. فلماذا تغير 

احلال اآلن وكيف ميكن لنا أن نحاسب 
حكومة جديدة بجريرة حكومات سابقة 

خصوصا أن الرئيس غير الرئيس؟!
هل ممكن أن نفهم من تصرف عاشور 

أنه غير رأيه؟ وأنه تيقن أنه كان على 
خطأ عندما قال ان استجواب رئيس 

الوزراء على خلفية اإليداعات مثال غير 
دستوري؟ وهل عرف النائب عاشور ان 

املعارضة التي كانت ضد ناصر احملمد 
كانت على صواب بينما كان هو على 

خطأ؟ وهل جاء عاشور وقدم استجوابا 
للرئيس بنفسه لكي يثبت للجميع أن 

االعتراف باحلق فضيلة ولم يكتف بأن 
يكون من املتابعني أو مجرد املؤيدين؟

أم يا ترى ـ وآه من أم هذه ـ يا ترى 
هل النائب عاشور يكيل مبكيالني.. 

وأن االستجواب ليس املقصود 
منه تقومي اخلطأ وإمنا الثأر من 

األشخاص؟ هل ـ وآه من هل هذه ـ 
هل االستجواب مقدم اآلن ألن الرئيس 

هو جابر املبارك وكان مرفوضا ألن 

الرئيس كان وقتها ناصر احملمد؟ 
مهم أن نعرف كيف يفكر النائب.. وهل 

يستجوب من أجل عداوات سابقة مع 
أشخاص أم إلميانه بقضية ما ومحاربته 

للفساد وتقوميه للخطأ.. هل النائب 
يغض الطرف ملصالح ما؟ وهل يستجوب 

ملصالح أخرى؟
النائب عاشور في تصريحه السابق 

جلريدة »اجلريدة« أيام رئيس الوزراء 
السابق الشيخ ناصر احملمد قال ان 

املسؤول عن قضية اإليداعات املليونية هو 
وزير املالية وهو الذي يجب أن يستجوب.. 

وحلسن الطالع أن وزير املالية في عصر 
ناصر احملمد هو نفسه في عصر جابر 

املبارك وهو مصطفى الشمالي! فلماذا لم 
يستجوب عاشور الشمالي يا ترى؟!
معلومة أخرى نعرفها ولكن يجب 

التأكيد عليها وهي أن املبارك لم يكن 
رئيسا للوزراء عندما أثيرت القضايا 

املوجودة في محاور استجواب عاشور 
واآلن يريدون محاسبة املبارك عليها، 

لكن السؤال املعروف إجابته سلفا، 
هل يا ترى لو كان احملمد ظل في 

مكانه رئيسا للوزراء هل كان عاشور 
سيتجرأ ويستجوب ناصر احملمد اآلن 

على خلفية أي قضية؟ أعتقد اإلجابة 
تعرفونها جميعا.

٭ مطالبة بعض اجلهات أو بعض 
نقاباتها بكوادر لم تأت من فراغ، وأيضا 

عدم االستماع لهم من قبل املسؤولني 
زادا من حدة طريقة املطالبة، أظن 

أن السادة في ديوان اخلدمة املدنية 
يتفننون في عرقلة مطالب اجلهات 

احلكومية ونقاباتها، ترى من يطالب 
بحقه عبر اإلضراب واالعتصام هو 

إنسان سدت األبواب أمامه فابحثوا عن 
أصل املوضوع وال تلوموا املضربني عن 

العمل او املعتصمني.
٭ ال يخلو أسبوع إال وتطالعنا الصحف 

بضبطيات لرجال اجلمارك، انهم السد 

املنيع لنا كي ال تدخل علينا املمنوعات 
وايضا من الناحية االقتصادية فثاني دخل 

بعد النفط هو اجلمارك، رجال ونساء 
يعملون ليل نهار خلدمة الكويت واهل 

الكويت وحمايتهم من أي مكروه، مطالبهم 
كادر مثله مثل أي الكوادر فهل طلبوا 

املستحيل يا حكومة؟! 
٭ البعض يتحدث عن تسييس املطالب 
النقابية للعاملني في القطاع احلكومي، 

ونحن نقول من سمح بتسييس املطالب؟ 
ألم تراسل اجلهات والنقابات اجلهات 
املعنية بالدولة عدة مرات دون جدوى 
أو حتى وعد أو مقابلة؟ ألم يروا بأم 

عينهم كيف أقر كادر املعلمني وزيادة 
العاملني بالقطاع النفطي؟ كم أمتنى أن تقر 
احلكومة تلك املطالب كي حتسب لها ال ان 
يخرج علينا احد املسؤولني ويقول ماكو 

ماكو ماكو!
٭ من الفرية: االستاذ ابراهيم عبداهلل 

الغامن اقول لك ملا سمعته من إخوة 
واخوات يعملون باجلمارك شكرا، شكرا 
من القلب ملوقفك البطولي مع موظفيك، 

شكرا لك ألنك صاحب قرار، وشكرا 
للحكومة ايضا التي تعني من هم اقل منك 

كفاءة بالدرجة املمتازة وبدرجة وزير 
وانت الى اآلن بدرجة وكيل وزارة!

almesfer@hotmail.com

reemw25@hotmail.com

من غير إحراج

دلو صباحي

رمييات


