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(أسامة البطراوي)نواف أبوشيبة وعلي الراشد وعبداهللا املال وخليفة اخلرافي وعبداهللا النيباري خالل الندوة

مرشحون: دستور وديموقراطية الكويت أفضل من األنظمة الفردية
انه لن يقبل بأي اســــتجواب ألي 
وزير كان اال اذا كان موضوعيا في 
قضية تهم البلد ولن نترك الديرة 

لتعبثوا بها بهذه الطريقة.
بــــدوره، قال مرشــــح الدائرة 
الـ ٢ نواف أبوشــــيبة ان الشارع 
الكويتي مل من املجلس الســــابق 
ومن احلكومة، مســــتغربا تعطل 
مشاريع التنمية ومن تأزمي مستمر 
في كل مناحي احلياة، متســــائال: 
اذا كان هذا احلل غير دســــتوري 

فماذا سنفعل؟
وتابع بأنه لدى احلكومة نسبة 
عالية من املؤيدين ولكنها خافت من 
مواجهة االستجواب، مبينا ان هذه 
السنة هي السنة الفاصلة في احلق 
الكويتي وحــــق الدولة والكويت 
والشعب الكويتي عامة. مستدركا: 
يجب ان نتمسك بالدميوقراطية 
والدستور وأقسمت في ندوتي على 
اني سأدلي بأربعة اصوات لالفضل 

منا لكي ميثلنا.
االلتزام بالتصويت  الى  ودعا 
واحلضــــور والذهــــاب جميعــــا 
الــــى صناديق االقتــــراع من اجل 
دميوقراطية نزيهة أشركتنا كشعب 
كويتي في نظام احلكم في جميع 
امور احلياة ألن هــــذا الوقت هو 
مبنزلة استفتاء وليس تصويتا 
ومن خالله نعرف اذا كان املجلس 
الســــابق قام بدوره املطلوب ام ال 

ومشــــى في اجتاهه الصحيح أم 
ال.

وزاد: اليــــوم ال نعيــــب فــــي 
دميوقراطيتنــــا أو دســــتورنا، 
ولكننا نعيب فينا وفي ممارساتنا 
واساءاتنا لعملية التصويت، مبينا 
ان املشكلة الظاهرة اآلن والتي لم 
تلق اي اهتمام من قبل احلكومة 
أو املجلس او من املســــؤولني هي 
عامل الوقت، مبينا انه العامل املهم 
«فتأخيرنا بســــبب اضاعة وقت 

اجللسات وضياع احلوار».

تعديل الدستور

من جانبه، اكد مرشح الدائرة الـ 
٢ والنائب االسبق عبداهللا النيباري 
ان الدستور في مواده رسم اجراءات 
تعديلــــه ومن املمكن ان يعدل في 
اي وقــــت اذا رأى رئيــــس الدولة 
الســــمو األمير ومجلس  صاحب 
األمة ان هناك حاجة لتعديله، وذلك 
بإرادة مشتركة، وال ميكن ان ُيعدل 
الدستور من دون موافقة الطرفني. 
ورأى النيباري ان كل الدساتير هي 
مبادئ وقواعــــد وهياكل للنظام، 
مضيفا انه حتى اآلن لم يجد في 
احليــــاة السياســــية الكويتية ما 
يؤدي الى االصطدام مبواد الدستور 
وأحكامه، ولم تكن هناك مشكلة 
دستورية توجب النظر في تعديل 
الدستور، مؤكدا ان االشكالية هي 
في عدم االلتزام بالدستور وبأحكامه 
وعدم تطبيق الدستور مبضامينه 
وآلياتــــه. واضــــاف ان البعد عن 
الدستور هو الذي ادى الى االزمة 
مبينــــا انه حتــــى اختيار رئيس 
الوزراء وولي العهد وحتى سمو 
االمير مت بالدستور وفي دستورنا 
حتى اآلن لم نصطدم بأحكام معيقة 
الدارة الدولــــة او لتطور الكويت 
بســــبب حكم دســــتوري او مادة 

دستورية.
الدســــتور رسم هيكل  وقال: 
الدولة فصاحب السمو األمير يختار 
رئيس الوزراء وذلك بعد التشاور 
مع رؤســــاء املجالس الســــابقني 
ورؤساء الوزارات السابقني وقادة 
الكتل السياسية مبينا ان الدستور 
بذلك اعطى مرونة كافية للتشاور 
في اختيار رئيــــس الوزراء وفي 
اختيار احلكومــــة، متابعا: وهذا 
يؤدي الى اختيار رئيس الوزراء 
من االســــرة ومن ذرية مبارك او 
من خارج ذرية مبــــارك او حتى 

من الشعب.

وكشفه بل اصبح االستجواب في 
كثير من االحيان مجرد مسرحية 
أو فيلم يوجــــد به ابطال والبطل 
ينتصر في النهاية بإطاحة الثقة 
في الوزير وموته يتمثل في عدم 

طرح الثقة بالوزير.
وزاد: أنها مسرحية ضد شخص 
معــــني يريدون رأســــه، مبينا ان 
كل وزارات الكويت فيها مشــــاكل 
وجتاوزات وكل وزير ميلك وزارة 
كبيرة وفيها الكثير من املشاكل، 
واذا قدم للوزير استجواب يجهزون 
ورقة طرح الثقة قبل سماع ردود 

الوزير على االستجواب، مؤكدا انها 
لم تعد عملية اصالح سياسي بل 
مسرحيات وبطوالت بسبب التفكير 
في ان هذا املجلس سيحل وبالتالي 
يرفع الراية امام ناخبيه بأنه سبب 
حل املجلس حتى اصبح االستجواب 
املقدم ألي وزير شيئا عاديا، وامنا 

تعدى االمر لرئيس الوزراء.
واضاف الراشد: اذا كان هناك ١٠ 
أو ١٥ نائبا يثيرون االستجوابات 
غير املبررة واخلارجة عن الدستور 
واالصــــالح فإن غالبيــــة اعضاء 
املجلس ســــيتصدون لهم، مؤكدا 

الى أن االنتخابات ستكون ايجابية 
وليس فيها مقاطعة أو ورقة بيضاء 
في اشــــارة منه الى العزوف عن 
االقتــــراع، متمنيا عدم  صناديق 

الوصول الى مرحلة اليأس.
واضاف ان هناك اسبابا كثيرة 
للتأزميات بني السلطتني او السلطة 
التشريعية فيما بينها، متسائال: 
ملاذا يحل املجلس دائما في فترات 
قليلة وملاذا حتل احلكومات؟ وماذا 
تغير في الدستور الكويتي؟ وماذا 
تغير في املمارســــات النيابية أو 

احلكومية؟

واوضح ان هناك مشكلة تعاني 
منهــــا جميع االطــــراف ولها عدة 
اسباب تراكمية على مدى سنوات 
طويلة وهي االستجوابات ومنذ 
١٩٦٣ الــــى عام ١٩٩٢ لم يقدم اال ٤ 
استجوابات على مدى ٣٠ سنة ومن 
بعد عام ١٩٩٦ الى اآلن على مدى 
١٣ سنة يصل الى ما يزيد على ٢٠ 

استجوابا تقريبا.
وقال: ان االســــتجواب اصبح 
خاليا من مادة االصالح ولم يعد حقا 
دستوريا ميارسه النائب من اجل 
االصالح ومحاسبة املتجاوز واملقصد 

 سامح عبدالحفيظ
الـ ٢  الدائرة  طالب مرشــــحو 
واملشاركون في الندوة التي أقامها 
عبداهللا جنيب املال في ديوانه حتت 
عنوان «لقاء الناخبني واملرشحني» 
التمســــك بالدســــتور  بضرورة 
والدميوقراطية واحلفاظ عليهما 
بالتشريع والرقابة احلقيقيني والبعد 
عن االستجوابات الشخصانية التي 
ال يستفيد منها املواطن الكويتي، 
الكويت  مؤكدين ان دميوقراطية 
افضل من االنظمة الفردية وانظمة 

الديكتاتوريات العاملية.
واكدوا ان االستجواب يجب ان 
يكون من أجل االصالح وتصحيح 
ابتزاز  مــــن اجل  االخطاء وليس 
أو «برســــتيج» ونفــــوذ واصفني 
االستجوابات في هذه االيام بأنها 
مسرحيات سياسية ابطالها يريدون 
دغدغة مشاعر املواطنني ليتعاطفوا 
معهم ويصوتوا لهم في االنتخابات، 
داعني الى حسن اختيار املرشحني 

الذين يريدون اخلير لهذا البلد.
وقــــال مرشــــح الدائــــرة الـ ٢ 
(الدوحــــة ـ الصليبخات) خليفة 
اخلرافي بشأن تنقيح الدستور انه 
توجد في الدول االخرى احزاب تقدم 
برامج بينما نحن لدينا افكار ورؤى 
نتمنى تطبيقها وكلمة التنقيح لها 
ردود فعل ســــلبية ألنها مقرونة 
بظنون وشكوك، مبينا ان الدستور 
الكويتي من الدساتير اجلامدة وال 
ميكن تغييرها اال مبوافقة صاحب 
السمو األمير وثلثي اعضاء مجلس 

االمة.
واضاف انه كان هناك شــــبه 
اجمــــاع علــــى املوافقــــة بتغيير 
املادة الثانية، اال ان ســــمو األمير 
الراحل لم يشأ ان يدخل الكويت 
فــــي ظروف لم تكــــن موائمة في 
حينها، مطالبا احلكومة واملجلس 
باحلفاظ على الدميوقراطية التي 
لها ســــلبيات وايجابيــــات، كما 
انها افضل مــــن االنظمة الفردية 
والديكتاتوريات.وبني ان شعوب 
الدول االخرى يحسدون الكويت 
على دميوقراطيتها، ومن الواجب 
على املرشح تنمية البلد من حيث 
التشريع والرقابة، وعندما يكون 
نائبا فإنه ميتلك أدواته الرقابية 
والتشريعية ولديه كل االمكانيات 

التي ترتقي بالبلد.
الذي  وأوضح ان االستجواب 
يؤدي الــــى طرح الثقــــة البد ان 
نستخدمه استخداما حكيما، مضيفا 

انه مت حل املجلس ٣ مرات خالل ٣ 
سنوات وهذا دليل على ان هناك 
مشــــكلة كبيرة في مجلس االمة 

وكذلك في مجلس الوزراء.
وزاد بأن االستجواب اصبح له 
ناس محترفون كل همهم االستفادة 
لتمرير املناقصات وهناك اشخاص 
يأخذون نقودا من االستجوابات 
وهناك اشخاص يأخذون معامالت 
واذونات عمل وعدم ممانعات وضاع 
نبل وسمو االستجواب في ظل تلك 

املمارسات.
واضاف اخلرافــــي: انه عندما 
يكون لدينا مليار دينار في امليزانية 
وبدال من توزيعها على املواطنني 
للسكن او لتطوير التنمية في البلد 
يوزعونها على من لديهم مشكلة 
اقتصادية هم يتحملون مسؤوليتها 
مبينا ان السب والصراخ واالنتقاد 
ليس من البطولة وامنا البطولة هي 

انشاء مشاريع كبيرة للبلد.

مرحلة اليأس

من جانبه، قال النائب السابق 
ومرشــــح الدائرة الـ ٢ (الدوحة ـ 
الصليبخات) علي الراشد انه من 
اجليد في هذه االيام هذه اللقاءات 
والنــــدوات ومحاســــبة النــــواب 
الســــابقني أو محاسبة املرشحني 
اجلدد، مبينا ان ذلك يدل على وعي 
الكويتي ويعطي مؤشرا  الشعب 

طالبوا الحكومة بمواجهة المجلس ونوابه بخطة عمل وبرامج واقعية ودعوا إلى عدم التعسف في استخدام األدوات الدستورية
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المليفي والراشد ومزيد يستنكرون منع الندوات السياسية بالجامعة ..والعبدالهادي: مقري مفتوح للجمعيات والقوائم

الطبطبائي: القرار محاولة لكبت الحريات ويمهد لالنقالب على الدستور

رفض عدد من النواب السابقني واملرشحني لالنتخابات قرار منع الندوات 
السياسية في اجلامعة، وفيما قال النائب السابق ومرشح الدائرة الـ ٣ أحمد املليفي 
لـ «اخلبر» ان القرار غير مستبعد من حكومة ال تؤمن باحلرية املسؤولة وتتعامى 
عن العبث واللغو الذي ميارسه البعض باسم الدميوقراطية، أكد ومرشح الدائرة 
الـ ٣ ناجــــي العبدالهادي ان مقره مفتوح جلميع الطلبة الراغبني في تنظيم 
ندواتهــــم من جمعيات وروابــــط وقوائم.  ووافقهما الرأي النائب الســــابق 
ومرشح الدائرة الـ ٢ علي الراشد في تصريح لـ «اخلبر» ابدى فيه استغرابه  
من اجازة القانون إلقامة النــــدوات، بينما تقوم إدارة اجلامعة مبنعها وهي 
منبر للحريات.  وفي االطار ذاته قال النائب الســــابق ومرشح الدائرة الـ ٣ 
د.وليد الطبطبائي لـ «اخلبر»: ان قرار منع الندوات السياســــية في اجلامعة 
ميهد لقرارات مماثلة ستتخذها جهات معينة لتوجيه مبرمج للشعب، وهي 

محاولة لكبت احلريات ومتهد لالنقالب على الدستور.
من جهته، قال النائب السابق ومرشح الدائرة الـ ٤ حسني مزيد إن حتديد 
الندوات بوقت ومنعها في اجلامعة رسالة حكومية واضحة لتحييد املرشحني 

وتشويه متعمد ألجواء االنتخابات.
د. وليد الطبطبائيناجي العبدالهادي حسني مزيداحمد املليفي


