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ورقات

طالبت بتشكيل الحكومة من ا�غلبية البرلمانية
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مسودة ورقة الحركة الدستورية للمعارضة
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داهم القحطاني : من سيقود الحركة 
الدستورية ا�سالمية في أهم مرحلة من 

تاريخها سيكون ذو شخصية معتدلة وحازمة

تعليق داهم القحطاني على الجمعية العمومية للحركة الدستورية

تغريدات
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الخطــوط  مؤسســة  قضيــة 
الكويتية جزء من مشروع الفساد 
ا�داري التى تعاني منه الكويت

حوار أ . محمد الدالل 

حوارات

12

إقرار ا�حزاب السياسية أو 
الجمعيات السياسية أصبح 

ضرورة ملحة

النائب السابق مبارك الدويله

حوار

10

بيانات

الحركة الدستورية ا�سالمية: االتفاقية ا�منية 
تتضمن مخالفات كبيرة للدستور والمواثيق الدولية
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االختالف ... قوة !
هنا  نتكلم  ال  فنحن  الكرمي،  القارئ  اأيها  مهاًل 

عن اخلالف والفرقة التي ت�سبب ال�سعف لالإن�سان 

به  ونعني  االختالف  عن  نتكلم  ولكننا  واالأوط��ان، 

التنوع والتعدد، فهو اإثراء وقوة للفرد واملجتمع.

جنح  حيث  اأفريقيا(  )جنوب  اإىل  مثاًل  ولتنظر 

االأ�سمر  االأفريقي  بجمع  ورفاقه  مانديال  نيل�سون 

وطن  راية  حتت  االأوربي  واالأبي�ض  امل�سلم  والهندي 

واحد، رغم ما كان من جرائم وخطايا نظام الف�سل 

العن�سري ال�سابق.

وها هو النموذج االأجل يف )دولة املدينة النبوية( 

حيث اجتمع بالل احلب�سي و�سهيب الرومي و�سلمان 

الفار�سي وخالد املخزومي خلف راية وغاية اإن�سانية 

واحدة وخالدة هي: )ال اإله اإال اهلل(.

والتنوع،  بالتعدد  وجميلة  قوية  الكويت   

لنحافظ  والتفرق،  باال�ستبداد  و�سعيفة  وموح�سة 

عليها من اأجلها واأجلنا واأجل اأبنائنا.

إقــرار األحــزاب السياسية 
السياسية  اجلــمــعــيــات  أو 

أصبح ضرورة ملحة

 االتفاقية األمنية تتضمن
للدستور كبيرة   مخالفات 

واملواثيق الدولية
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 قــــضــــيــــة مــــؤســــســــة اخلــــطــــوط
 الكويتية جزء من مشروع الفساد

اإلداري التى تعاني منه الكويت

 مـــــــن ســـــيـــــقـــــود احلـــــركـــــة
في اإلسالمية   الدستورية 

 أهم مرحلة من تاريخها

مــســودة ورقــة احلركة 
الدستورية للمعارضة
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الإفتتاحيةاقراأ يف هذا العدد

العدد 186 ال�سنة ال�سابعة  - الكويت

جملة احلركة )الكويت(

ثقافية منوعة

�ساحب الإمتياز ورئي�س التحرير

م�ساعد عادل ال�سعيدي

مدير التحرير

�سامي العدواين

الإخراج الفني

اأبوروا�س حممد

مجلة احلركة
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خا�سعة  بحكومات  باالإتيان  احلركة  وطالبت 

لرقابة ال�سعب مع اإمكانية تغيريها فور ف�سلها موؤكدة 

على �سروة  االجتاه نحو حكومات متثل التوجه العام 

للناخبني وم�سوؤولة �سيا�سًيا اأمامه مطالبة باخلروج 

الربملاين  النظامني  1962.بني  امللتب�سة  احلالة  من 

قدمتها  التى  الورقة  ن�ض  يلي  وفيما  والرئا�سي  

احلركة:

»م�سودة« م�سروع االإ�سالح ال�سيا�سي ال�سامل

»الدين  و�سلم:  عليه  ر�سول اهلل �سلى اهلل  قال 

الن�سيحة«

ولكتابه  »هلل  ق��ال:  اهلل؟  ر�سول  يا  ملن  قلنا: 

ولر�سوله والأئمة امل�سلمني وعامتهم«  

من هنا ننطلق .. 

�سَيّد  الذي  العظيم،  االإ�سالمي  بديننا  اإمياًنا 

معامل حترر االإن�سان، وحطم اأ�سنام التقليد االأعمى، 

واأقام �سروح امل�ساواة بني كافة الب�سر، وقدم للعامل 

اأعظم مناذج العدل، فقال النبي االأكرم - �سلى اهلل 

عليه و�سلم - :              »لو اأن فاطمة بنت حممد 

�سرقت لقطعت  يدها«  .

واملتوا�سل  االأ�سيل  الوطني  باحلراك  واعتزاًزا 

احلكم  معامل  ت�سييد  اأجل  من  العزيزة،  كويتنا  يف 

الدميقراطي يف وطننا احلبيب، منذ بداياته االأوىل 

وت�سحياته  ع�سر،  التا�سع  القرن  نهاية  يف  املوثقة 

يومنا  حتى  الع�سرين،  القرن  مطلع  يف  ورجاالته 

هذا.

االإ�سالحية  وامل�ساريع  للمبادرات  وا�ستذكاًرا 

الكويت  تاريخ  من  خمتلفة  ف��رات  يف  اجلامعة، 

املعا�سر، مثل »بيان موؤمتر جدة ال�سعبي« يف اأكتوبر 

1990، و«الروؤية امل�ستقبلية لبناء الكويت« يف مار�ض 

1991 وغريهما.

وت�سدرهم  ال�سباب  ت�سحيات  من  وا�ستلهاًما 

منابر وفعاليات االإ�سالح الوطني ال�سامل، و�سعيهم 

الدوؤوب ودفعهم الدائم نحو حتقيق حلمهم بالعي�ض 

يف وطن يفيء على كافة مواطنيه باحلرية والكرامة 

والعدالة.

ورقات

طالبت بتشكيل الحكومة من األغلبية البرلمانية

نظ��ام  اإقام��ة  ر�ؤيتن��ا.. 
دميقراط��ي برمل��اين كام��ل 

�فقا لالآليات الد�ستورية

قدمت »احلركة الد�صتورية الإ�صالمية« م�صودة ورقتها للمعار�صة الكويتية والتى تبنت فيه م�صروعها الإ�صالحي والتى اأكدت فيه 

علي تدعيم دولة املوؤ�ص�صات ومنع تركز ال�صلطة وتوزيعها ب�صكل مينع مظاهر التفرد بالقرار كما طالبت بتحقيق فكرة النتخاب على 

اأ�صا�س الربامج والروؤى ولي�س معايري �صخ�صانية مطالبة ب�صرورة اخلروج من حالة ال�صتقطاب الفئوي والطائفي وا�صتغالل ال�صلطة 

لهما.

مسودة ورقة الحركة الدستورية للمعارضة
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بني  ن�سع   - واملزيد   - ذلك  كل  من  انطالًقا 

اأيديكم الكرمية م�سروع االإ�سالح الوطني ال�سامل:

ولهذا نتحرك ..

 - ويدعو  بل   - ي�سمح   1962 د�ستور  كان  ملا 

قررت  وق��د  العامة،  احلريات  من  ملزيد  لتعديله 

التنقيح  يكن  ما مل  تعديله  منه حظر   )175( املادة 

خا�سا بلقب االإمارة اأو باملزيد من �سمانات احلرية 

التنفيذية  ال�سلطة  ممار�سات  واأب��رزت  وامل�ساواة، 

من  مزيد  نحو  لتطويره،  املا�سة  احلاجة  جتاهه 

امل�ساركة  وتعزيز  الدميقراطي  احلكم  �سمانات 

ال�سعبية وتغليبها على �سواها من اأفراد وموؤ�س�سات.

خطرية  م�ستويات  احلكومي  الف�ساد  بلغ  وملا 

جعلت الكويت يف ذيل الت�سنيفات العاملية واالإقليمية 

يف العديد من املجاالت، دون قدرة حقيقية لل�سعب 

على االإ�سالح اأو اإيقاف التدهور على اأقل تقدير اأو 

حتى التعبري عن راأيه بحرية كاملة جتاه ما يجري 

املال  بني  ومدمر  �سافر  حتالف  و�سط  الكويت،  يف 

وال�سلطة.

خطر  يف  للكويت  االقت�سادي  االأم��ن  كان  ملا 

اإيراداتها  من   %96 يف  الدولة  تعتمد  حيث  داهم، 

وحيد  �سبه  كم�سدر  اخل��ام  النفط  ت�سدير  على 

ال�سيا�سات  ب�سبب  الوطن  اأ�سحى معه  للدخل، مما 

وما  النفطية  ال�سناعة  رهني  اخلاطئة  احلكومية 

يطراأ عليها من تغيريات وحتديات.

تنفيذ  يف  وتكراًرا  م��راًرا  ال�سلطة  ف�سلت  وملا 

روؤاها وبرامج عملها، واإعالناتها املتكررة عن جعل 

الكويت مركز مايل واقت�سادي عاملي حتطمت على 

�سخرة واقعها البائ�ض، وجتاوزتها املتكررة يف ملفات 

االإيداعات  اخلارجية/  التحويالت  مثل:  خمتلفة 

املليونية/ �سرقات القطاع النفطي/ وغريها.

املرافق  اإدارة  عن  عاجزة  احلكومة  كانت  ملا 

العامة، واملواطن اأخذ يهرب م�سطًرا من »رم�ساء« 

اإىل  املرهلة،  احلكومية  وامل�ست�سفيات  املدار�ض 

»نار« املدار�ض وامل�ست�سفيات اخلا�سة باهظة الثمن 

وحماية  جودتها  على  حقيقية  رقابة  من  واملتحررة 

املواطن من اأخطائها وج�سعها.

ناهز  قد  االإ�سكانية  الرعاية  طابور  كان  وملا 

اإيجارات  وغدت  م�ستحقة،  كويتية  اأ�سرة   120000

اأ�سا�سًيا ومرهًقا يف ميزانيات  بند  ال�سكنية  ال�سقق 

حتويل  واأ�سبح  الدخل،  وحمدودة  املتو�سطة  االأ�سر 

بيوت ال�سكن اخلا�ض ل�سقق اإيجارية مادة للم�ساربة 

وتقاع�ض  النا�ض  حلاجة  ا�ستغالاًل  واال�ستثمار، 

الدولة. 

م�ستمر،  تدهور  يف  االجتماعي  االأمن  كان  وملا 

و�سط اإهمال - بل وتواطوؤ - من ال�سلطة، مع مظاهر 

والطعن  االأ���س��ري  والتفكك  االأخ��الق��ي  االن��ح��الل 

يف   - يجعل  قد  مما  الوطنية،  بالوحدة  املتوا�سل 

الريح عند  الكويت يف مهب  اأمن   - ا�ستمراره  حال 

تعر�سها الأي خطر خارجي اأو فتنة داخلية.

قد  ال�سيا�سي  االإ���س��الح  حم��اوالت  كانت  ومل��ا 

الف�ساد  مظاهر  مكافحة  من  وت��درج��ت،  تعددت 

تكوين  اإىل  املختلفة،  الربملانية  ب��االأدوات  اجلزئية 

االتفاق  اإىل  ال�سيا�سية،  والتيارات  النيابية  الكتل 

النظام  تعديل  اإىل  م�سركة،  انتخابية  برامج  على 

ال�سيا�سية،  االإ�سالحات  بوابة  باعتباره  االنتخابي 

انتهاًء مبقاطعة عبث ال�سلطة بنظام انتخاب ال�سعب 

ملمثليه.

اخلا�سة  امل���واد  تعديل 
يفيد  ما  الإ�سافة  بالق�ساء 
االإداري���ة  اال�ستقاللية 
ال�سلطة  ع��ن  �امل��ال��ي��ة 
عملية  ب�سورة  التنفيذية 
اجلانب  دعم  مع  �حمددة 
الق�ساء  يف  امل��وؤ���س�����س��ى 

�االأجهزة املعا�نة

5

2.indd   5 3/22/14   9:09:17 PM



ال�سلطة  ووقفت   - واملزيد   - ذلك  كل  كان  ملا 

حل  تقدمي  عن  عاجزة   - املتعاقبة  بت�سكيالتها   -

والتحديات،  املخاطر  لهذه  �سليم  وخمرج  حقيقي 

اإ�سالحي  وم�سروع  �سعبية  مبادرة  من  بد  ال  كان 

اإليه،  ي�سبون  ما  للكويتيني  ويحقق  الكويت  ينت�سل 

دميقراطية  ظل  يف  وازده��ار،  وا�ستقرار  تنمية  من 

حقيقية وم�ساركة وطنية كاملة باحلقوق وامل�سوؤولية، 

ويف ما يلي ن�سه:

اإىل هنا نتجه ..

حتقيًقا لالأهداف التالية:

مينع  ب�سكل  وتوزيعها  ال�سلطة  تركز  منع   .1

مظاهر التفرد بالقرار.

2. حتقيق فكرة االنتخاب على اأ�سا�ض الربامج 

والروؤى ولي�ض معايري �سخ�سانية.

الفئوي  اال�ستقطاب  حالة  م��ن  اخل���روج   .3

والطائفي وا�ستغالل ال�سلطة لهما.

4. االإتيان بحكومات خا�سعة لرقابة ال�سعب مع 

اإمكانية تغيريها فور ف�سلها.

للناخبني  العام  التوجه  متثل  حكومات  نحو   .5

وم�سوؤولة �سيا�سًيا اأمامه.

النظامني  بني  امللتب�سة  احلالة  من  اخلروج   .6

الربملاين والرئا�سي بد�ستور 1962.

لذا فاإن روؤيتنا: اإقامة نظام دميقراطي برملاين 

كامل وفقا لالآليات الد�ستورية

وذلك عرب ثالثة م�سارات: 

االأول: )االإ�سالحات الد�ستورية( 

والثاين: )االإ�سالحات الت�سريعية(

ومواجهة  احلكومية  االإدارة  )اإ�سالح  والثالث: 

الف�ساد(

ويقوم على ثالثة اأركان:

اأوال: فك االرتباط املخل بني نظامني خمتلفني 

هما النظام الرئا�سي والنظام الربملاين. 

وت�سريعية �سرورية  د�ستورية  بيئة  توفري  ثانيا: 

لقيام النظام الربملاين الكامل .

وتفعيل  ال�سلطات  بني  احلقيقي  الف�سل  ثالثا: 

�سيادة االأمة على ال�سلطات الثالث دون و�ساية من 

اأحد.

بهذا نطالب ..

اأواًل. اإ�سالحيات »د�ستورية«:

ب�سكل  طرحها  املعار�سة«  »ائتالف  وارت���اأى 

تف�سيلية،  ون�سو�ض  مواد  ولي�ض  د�ستورية  مبادئ 

وال�سيا�سيني  القانونيني  اأم��ام  املجال  تف�سح  حتى 

لتحقيق  واالأم��ث��ل،  االأ���س��ل��م  بال�سيغة  ل��ل��ت��داول 

االإ�سالحات الد�ستورية املذكورة، وهي:

1. التحول اإىل النظام الربملاين:

ت�سكيل احلكومة من االأغلبية الربملانية.  .1

من  ال��وزراء  رئي�ض  يكلف  البالد  اأم��ري   .2

اأو املتحالفة يف جمل�ض االأمة بعد  االأغلبية الفائزة  

االنتخابات.

وجوب ح�سول احلكومة على ثقة جمل�ض   .3

االأمة فقط.

عمل  بربنامج  احلكومة  تقدمي  وجوب   .4

لهذا  املجل�ض  واعتماد  حمددة  اآلية  وفق  احلكومة 

االأمة  جمل�ض  اعتماد  عدم  اآثار  بيان  مع  الربنامج 

للربنامج املقرح من احلكومة.

2. حماية وحت�سني الربملان:

حل  م�سروع  ب��رف��ع  احلكومة  ح��ق  تقييد  اأ. 

الربملان.

اال�ستفتاء  اأداة  با�ستخدام  جديد  اقراح   . ب 

من  احلل  م�سروع  �سحة  ح�سم  فى  ك��اأداة  ال�سعبى 

عدمه.

ح�سور  دون  اجلل�سات  ان��ع��ق��اد  �سحة  ج. 

احلكومة. 

يف  التنفيذية  ال�سلطة  �سالحية  تقلي�ض  د. 

ا�ستغالل مرا�سم ال�سرورة اأو االأحكام العرفية ومن 

ذلك اإ�سافة �سوابط على حق احلكومة فى مرا�سيم 

ال�سرورة مبا ال مي�ض فى احلالة اال�ستثنائية بنظام 

ت�سكيل الربملان اأو �سالحياته.

وع�سو  االأمة  جمل�ض  اأدوار  وتفعيل  تدعيم   .3

الربملان:

يتنا�سب مع  االأمة مبا  اأع�ساء جمل�ض  زيادة  اأ. 

زيادة القاعدة االنتخابية واإلغاء الربط القائم بني 

اأعداد النواب والوزراء. 

لع�سوية  العلمي  املوؤهل  توفر  �سرط  رفع   . ب 

جمل�ض االأمة. 

ج . توحيد اإجراءات و�سوابط ا�ستجواب و�سحب 

الثقة عن رئي�ض جمل�ض الوزراء والوزراء.

عن  الربملانية  احل�سانة  رفع  قيود  ت�سديد  د. 

ع�سو جمل�ض االأمة مع حفظ حقوق التقا�سي.

وجل�ساته  املجل�ض  اأعمال  يف  العلنية  اعتماد  ه. 

وتقلي�ض اأحوال ال�سرية لتاأكيد الرقابة ال�سعبية.

4. �سمان ا�ستقاللية ال�سلطة الق�سائية وتدعيم 

اأدوارها :

بالق�ساء الإ�سافة  املواد اخلا�سة  تعديل   .1

ال�سلطة  عن  واملالية  االإدارية  اال�ستقاللية  يفيد  ما 

التنفيذية ب�سورة عملية وحمددة مع دعم اجلانب 

املوؤ�س�سى يف الق�ساء واالأجهزة املعاونة.

حتديد اأدوار واخت�سا�سات والية ت�سكيل   .2

املحكمة الد�ستورية 

5. جوانب د�ستورية اأخرى :

ورقات
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بنظام  واح���دة،  انتخابية  دائ���رة  الكويت   -

انتخاب وفق القوائم الن�سبية املغلقة  .

ال�سريعة  اأحكام  القوانني مع  اتفاق  - ا�سراط 

االإ�سالمية كقيد الإ�سدارها.

- و�سع �سوابط على املواد الد�ستورية اخلا�سة 

مبيزانية الدولة وباالأخ�ض بنود امليزانيات اخلا�سة 

لرقابة  كاملة  ب�سورة  تخ�سع  اأن  يجب  وال��ت��ى 

الربملان. 

- اإ�سافة مادة جديدة اأو اأكرث تنظم ا�ستخدام 

فى  ال�سعب  راأى  الأخذ  الر�سمي  ال�سعبي  اال�ستفتاء 

عدد من الق�سايا الرئي�سية.

- اإ�سافة ن�ض ينظم اإن�ساء املجال�ض والبلديات 

واإعطائها  املحافظات  ورعاية  مبهام  لتقوم  املحلية 

اال�ستقاللية يف ال�سئون البلدية واملحلية.

- مراجعة اآلية تعديل الد�ستور - م. 174 - يف 

على  القدرة  وكذلك  به  العبث  عدم  ي�سمن  اإط��ار 

التجارب  واقع  من  حمددة  باآليات  اإيجاًبا  تطويره 

الد�ستورية العاملية.

- الن�ض على اأحقية ت�سكيل الهيئات ال�سيا�سية 

النظام  ا�سا�سي يف  اأنها �سرط  باعتبار  الد�ستور  يف 

الربملاين الكامل وعدم ترك تقديرها للم�سرع.

ثانًيا و«ثالًثا«. اإ�سالحات »ت�سريعية« و«�سيا�سية« 

تهدف اإىل:

لتعزيز  ال��الزم��ة  الت�سريعية  البنية  توفري 

وتطوير  االإن�سان،  حقوق  وحماية  العامة  احلريات 

الق�ساء  واإ�سالح  ال�سعبي،  ال�سيا�سي  العمل  اآليات 

الت�سريعات  م��ن  ذل��ك  وغ��ري  الف�ساد  ومكافحة 

عديدة  �سمانات  ي�سكل  مما  املرتطبة،  القانونية 

للمجتمع حتفظ حقوق اجلميع دون اأن يطغى طرف 

على االآخر.

يجب  التي  القوانني  باأهم  بيان  يلي  وفيما 

اإ�سدارها اأو تعديل ما هو قائم منها:

ال�سيا�سية: وذلك  الهيئات  اإن�ساء  قانون   )1

مع  يتفق  مبا  ال�سيا�سية  احلياة  تنظيم  اأج��ل  من 

التوجه نحو النظام الربملاين الكامل.

جمل�ض  اأع�ساء  انتخاب  تنظيم  قانون   )2

و�سع  اأجل  من  وذلك  االنتخابية:  والدوائر  االأم��ة 

الد�ستورية  املبادئ  مع  يتما�سى  انتخابي  نظام 

ويحقق العدالة وامل�ساواة بني الناخبني، ويحول دون 

على  الت�سويت  ويكافح  االنتخابية  الر�سوة  تف�سي 

احلقوق  توحيد  ويكفل  اأو طائفية،  اجتماعية  اأ�س�ض 

الد�ستورية وال�سيا�سية للمواطنني.

من  وذلك  الد�ستورية:  املحكمة  قانون    )3

اأجل �سمان ا�ستقاللها وعدم تاأثرها مبيول ال�سلطة، 

اأجل  ومن  والقدرة،  الكفاءة  م�ستوى  رفع  اأجل  ومن 

ت�سهيل التقا�سي اأمامها.

4(  قانون تنظيم الق�ساء: وذلك من اأجل 

العامة،  والنيابة  الق�سائي  ال�سلك  تنظيم  اإع��ادة 

اأو  التاأثر  �سد  العامة  والنيابة  الق�ساة  وحت�سني 

و�سمان  ال�سيا�سية،  واالأه��واء  للرغبات  اخل�سوع 

الق�ساة  من  القانون  يخالف  ملن  فعالة  حما�سبة 

واأع�ساء النيابة العامة، وت�سهيل خما�سمة الق�ساة.

كافة  رف��ع  االإداري:  الق�ساء  تطوير   )5

القيود التي حتول دون قيام الق�ساء االإداري بالنظر 

اإىل  و�سواًل  وتطويره  اأمامه  املرفوعة  بالدعاوى 

)جمل�ض دولة(. 

من  وذل��ك  الف�ساد:  مكافحة  قانون    )6

نطاق  يف  واملحا�سبة  للرقابة  فعالة  اآلية  و�سع  اأجل 

حاالت  عن  والك�سف  الف�ساد  تف�سي  من  الوقاية 

الدولة  اأجهزة  كافة  يف  امل�سالح  وتعار�ض  الف�ساد 

مبا يف ذلك جمل�ض االأمة وجمل�ض الوزراء والق�ساء 

والنيابة العامة.

من  وذلك  االأمة:  جمل�ض  الئحة  قانون    )7

والتزامهم  االأمة  جمل�ض  اأع�ساء  اأداء  تطوير  اأجل 

التعديالت  م�سايرة  اأجل  ومن  الد�ستور،  بن�سو�ض 

الد�ستورية.

من  وذل��ك  ال���وزراء:  حماكمة  قانون    )8

اأجل �سمان حما�سبة فعالة ملن ينتهك القانون من 

اإهدار  ومن غري  التح�سني  مبالغة يف  دون  الوزراء 

لل�سمانات الد�ستورية. 

قانون تنظيم الطعون االنتخابية: وذلك   )9

عادية  حمكمة  اإىل  فيها  الف�سل  اإ�سناد  اأجل  من 

تف�سل يف الطعون على درجتني حتقيقا للعدالة.

من  وذل��ك  القياديني:  تعيني  ق��ان��ون    )10

املنا�سب  واحتكار  املح�سوبية  تف�سي  من  احلد  اأجل 

العليا ومكافحة التعيني ال�سيا�سي فيها و�سمان تويل 

االأكفاء وفق قواعد امل�ساواة والعدالة.

11(  قانون توحيد الدعوى العمومية: وذلك 

من اأجل اإ�سناد الدعوى العمومية يف ق�سايا اجلنح 

اإىل النيابة العامة ورفع يد وزارة الداخلية عنها.

وذلك  واملحاكمات:  االإج��راءات  قانون    )12

زيادة اأع�ساء جمل�س االأمة 
مبا يتنا�سب مع زيادة 

القاعدة االنتخابية �اإلغاء 
الربط القائم بني اأعداد 

النواب �الوزراء. 
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يتنا�سب  مبا  القانون  وتطوير  حتديث  اأج��ل  من 

اجلنائية  الت�سريعات  يف  العاملية  التطورات  مع 

حقوق  حماية  من  قدر  اأق�سى  ل�سمان  االإجرائية 

االإن�سان والعدالة مبا ال يتعار�ض مع قواعد ال�سريعة 

االإ�سالمية، باالإ�سافة اإىل اإ�سدار قانون باإن�ساء هيئة 

م�ستقلة لالأدلة اجلنائية بهدف حترير العمل الفني 

واالأه��واء  املح�سوبية  هيمنة  من  للق�ساة  امل�ساعد 

ال�سيا�سية.

املعلومات:  �سرية  عن  الك�سف  قانون   )13

العام  ل��ل��راأي  الفر�سة  اإت��اح��ة  اأج���ل  م��ن  وذل���ك 

املعلومات  اإىل  للو�سول  االإعالمية  واملوؤ�س�سات 

ب�سهولة وي�سر.

العامة للفتوى والت�سريع:  14(  قانون الهيئة 

وذلك من اأجل �سمان ا�ستقاللية اجلهة التي تقدم 

الراأي القانوين الأجهزة الدولة و�سمان توفري عن�سر 

الكفاءة واالقتدار يف الدفاع عن حقوق الدولة اأمام 

املحاكم.

املفو�سية العليا حلقوق االإن�سان: وذلك   )15

احلماية  من  ممكن  قدر  اأق�سى  توفري  اأج��ل  من 

الفعالة حلقوق االإن�سان يف الكويت.

التي  القانونية  الن�سو�ض  كافة  اإلغاء   )16

االأ�سا�سية  حقوقه  وممار�سة  ال��ف��رد  ب��ني  حت��ول 

خالل  من  اأو  كتابة  اأو  ق��وال  راأي��ه  عن  التعبري  يف 

االجتماعات العامة والتجمعات واالإ�سراب عن العمل 

مبا ال يتعار�ض مع قواعد ال�سريعة االإ�سالمية.

االإعالم  بتنظيم  ال�سلة  ذات  القوانني   )17

حترير  اأجل  من  وذلك  وامل�سموع:  واملرئي  املقروء 

و�سائل االإعالم من هيمنة ال�سلطة، وتعزيز ال�سفافية 

وحرية التعبري.

 

وبهذا نلتزم ..

ال�سيا�سية  االإ�سالحات  تلك  تلتزم  اأن  اأواًل- 

بتغيري د�ستوري يلتزم به جميع اأطراف يف املعادلة 

ال�سيا�سية، فكل االإ�سالحات ال�سيا�سية التي يحتويها 

واملوؤ�س�سات  القنوات  عرب  متر  اأن  يجب  م�سروعنا 

ال�سلمي  التغيري  حق  لل�سعب  تتيح  التي  الد�ستورية 

عرب االآلية الدميقراطية.

وامل�ساريع  الد�ستورية  التعديالت  كل  اأن  ثانًيا- 

د�ستوري  معيار  على  ترتكز  نطرحها  التي  بقوانني 

احلريات  م��ن  امل��زي��د  »نحو  ه��و  و�سريح  وا���س��ح 

واملكت�سبات ال�سعبية ».

الد�ستورية  ال��ت��ع��دي��الت  جميع  اأن  ث��ال��ًث��ا- 

ال�سيا�سي  االإ�سالح  اإطار  بقوانني هي يف  وامل�ساريع 

فقط ال غري، فكل مو�سوع البحث هنا هو االإ�سالح 

ال�سيا�سي، بعيدًا كل البعد عن اأي اختالفات فكرية 

اأو اأيديولوجية اأو طائفية اأو قبلية اأو فئوية، فالهدف 

عن  بعيدًا  امل�سركة  االأ�س�ض  على  الكويتيني  جمع 

الفروق يف االآراء والتوجهات اخلا�سة.

ك�سعب  علينا  يجب  التي  الو�سائل  كل  رابًعا- 

االلتزام بها هي و�سائل �سلمية وم�سروعة ، حتافظ 

على املمتلكات العامة واخلا�سة وحتافظ على ال�سلم 

االجتماعي وترف�ض العنف قواًل وعماًل.

خام�ًسا- ا�ستخدام كل و�سائل ال�سغط ال�سعبي 

ال�سلمي، متحلني بال�سرب والعزمية وو�سوح الهدف، 

خيار  هو  به  نطالب  ما  ب��اأن  ال�سلطة  تقتنع  حتى 

احلقيقية  الرغبة  هذه  تخترب  واأن  ورغبته،  ال�سعب 

عرب اآلية دميقراطية حقيقة عادلة ونزيهة و�سفافة 

وم�ستقلة.

املعلن  املدرو�ض  والتخطيط  التنظيم  �ساد�ًسا- 

مع  وجمربة،  معروفة  اأ�س�ض  على  امل�ستند  والوا�سح 

بقدرة  واالإمي��ان  واليقني  واالإ�سرار  العزمية  �سدق 

واأط��ال  �سرب  ما  اإذا  م��راده  حتقيق  على  ال�سعب 

نف�سه.

تعدد  من  والتح�س�ض  االنزعاج  عدم  �سابًعا- 

االآراء ووجهات النظر وجعلها حماًل وفر�سة للنزاع 

وطريقنا  باأهدافنا  واثقني  والفرقة،  واالختالف 

وعلى اأمت اال�ستعداد للتعاون طاملا جميعنا ملتزمون 

باالأ�س�ض ال�سلمية لالإ�سالح ال�سيا�سي ومتفقون على 

)حكومة  الكامل  الربملاين«  »النظام  حتقيق  قاعدة 

منتخبة(، فاإن مت االإجماع على هذا امل�سروع فهذا ما 

ن�سبو اإليه واإن مل ن�سل فلنتبادل الدعوات للجميع 

م�سلحة  كلنا  يجمعنا  طاملا  وال�سداد  بالتوفيق 

الكويت و�سعبها. 

ال�سعبي،  ال�سيا�سي  الوعي  م�ستوى  رفع  ثامًنا- 

اأوهام حول طبيعة  اأذهانها من  ر�سخ يف  ما  واإزالة 

وذلك  الدميقراطية،  نحو  االنتقال  وطريق  ال�سلطة 

واالإقناع،  والتو�سيح  ال�سرح  من  م�ستمر  عمل  عرب 

وتعبئة ال�سعب حول مطالب االإ�سالح الدميقراطي، 

وتعزيز ثقته يف قدراته على اإحداث التغيري.

بها  واالنتقال  ال�سعبية  تنظيم احلركة  تا�سًعا- 

ال�سيا�سي  الن�سال  اإىل  العفوي  الن�سال  من م�ستوى 

الواعي واملنظم عرب اأ�ساليبه املختلفة بهدف تغيري 

مواتيًا  لي�سبح  البالد  يف  ال�سيا�سية  القوى  ميزان 

لتحقيق مطالب االإ�سالح الدميقراطي.

ويف اخلتام ..

واالأه��داف  للروؤية  موجز  اأع��اله  �سبق  ما  اإن 

واملنطلقات واالأ�س�ض واملعايري والو�سائل واخلطوات 

التي علينا جميعًا االلتزام واالإميان بها واحرامها 

وهي جديرة جدًا باأن تر�سد احلراك وجتمع كلمته 

على روؤية وهدف وغاية نن�سدها وم�سروع لالإ�سالح 

اأن ينال ثقتكم وتاأييدكم ودعمكم  ال�سيا�سي نتمنى 

في�سبح هذا امل�سروع لي�ض م�سروعًا حلركة اأو فئة اأو 

طائفة اأو قبيلة، بل هو م�سروع وطن و�سعب »م�سروع 

التعديالت الد�ستورية لالإ�سالح ال�سيا�سي«.

قال اهلل عز وجل:

ور�سوله  عملكم  اهلل  ف�سريى  اعملوا  {وق��ل 

واملوؤمنون

فينبئكم  وال�سهادة  الغيب  عامل  اإىل  تردون  ثم 

مبا كنتم تعملو}  

�سدق اهلل العظيم

ورقات
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موؤمترها  االإ�سالمية  الد�ستورية  احلركة  عقدت 

العام  االأم��ني  الختيار  الريجن�سي  فندق  فى  العام 

اأع��ادت  وق��د  ال�سانع  نا�سر  للدكتور  خلفا  اجلديد 

مكتب  ت�سكيل  عقدته  الذي  العام  املوؤمتر  يف  احلركة 

اربع  ع�سويته  يف  �سمن  وال��ذي  لها  العامة  االمانة 

املعتوق - فاطمة  ا�سراء  العتيقي -  �سيدات هن خولة 

البداح - مرمي الفيلكاوي

وقد زكت احلركة حممد العليم امينا عاما فيما 

د.جمعان  من  كال  االمانة  مكتب  لع�سوية  انتخبت 

ال�سواغ - حممد  الدويلة - فالح  احلرب�ض - مبارك 

متعب   - النا�سي  د.بدر   - ال�ساهني  ا�سامة   - الدالل 

العتيبي - د.حمد املطر - ن�سار اخلالدي - م�ساعد 

الظفريي - عبدالرحمن العبدالغفور - �سامل ال�سهو - 

معاذ الدويلة - حممد املطر.

للحركة  ال��ع��ام  االأم���ني  ق��ال  ال�سدد  ه��ذا  ويف 

الد�ستورية االإ�سالمية املهند�ض حممد العليم : احلركة 

الد�ستورية م�سروع �سيا�سي ذو مرجعية اإ�سالمية الكثري 

فهمنا و�ساندونا والبع�ض مل يتفهم والبع�ض فهم لكنه 

تعمد ت�سويه �سورتنا

م�سروعنا  نقدم  اأن  جدا  مهم   : العليم  واأ�ساف 

ك�سراكة مع املجتمع وفق االهداف الوطنية وخ�سو�سا 

مع من يحمل  الفكر املحافظ مع التعاون مع التيارات 

االخرى م�سريا اإىل اأن م�سروعنا ذو املرجعية املحافظة  

فهناك  معينة  جمموعة  على  يقت�سر  اال  مطلوب 

اإمكانية للتعاون مع �سرائح اأخرى على اأن تكون �سريكة 

الرديفة

ع�سيبة  ف��رة  على  مقبل  البلد   : العليم  وتابع 

واال�سكاالت  للق�سايا  للت�سدي  جميعا  نتعاون  مل  ما 

اأن   مبينا  وخارجيا  داخليا  احلبيب  بلدنا  تواجه  التي 

املطلوب اليوم هو الت�سدي ملحاوالت �سرذمة الن�سيج 

االجتماعي يف الكويت الهداف �سيا�سية فهذا اأمر غري 

مقبول

رف�سه  يجب  نهج  بالقرار  التفرد  اأن  العليم  واأكد 

والتفرد  دميقراطي  ب�سكل  يكون  اأن  يجب  فالقرار 

من  ومطلوب  العراقي  الغزو  اىل  اأو�سلنا  بالقرار 

التي  اآلية للخروج من االزمات  اال�سرة احلاكمة و�سع 

ي�سببها �سراع االجنحة ونحن غري حم�سوبني على اأي 

جناح ونرف�ض تبعات هذا ال�سراع

نواجهها  التي  التحديات  اأهم  من   : العليم  وبني 

والتي قد تربز بقوة اذا ما انخف�ض �سعر برميل النفط 

اىل 50 دوالر وهذا اأمر يتعلق مب�ستقبل الكويت مبينا 

االيراين  امل�سروع  مواجهة  الكربى  التحديات  اأنه  من 

ظهر  لكن  خافيا  يكن  مل  والذي  املنطقة  يف  التو�سعي 

علنا بعد االتفاق الغربي االيراين

العمل  يختزل  اال  يجب  ب��اأن��ه   العليم  واأو���س��ح 

ال�سيا�سي بالعمل الربملاين فاملجاالت االخرى متعددة 

ونحن نقدر ونفتخر بدور املراأة  وبدور ال�سباب املتجدد 

اأو  بناء هيئة �سيا�سية  موؤكدا على �سعي احلركة على  

حزب مع االآخرين اذا مت ت�سريع قانون للعمل ال�سيا�سي 

مبا ينفع الكويت ويوفر  التقدم واالأمان واالزدهار

مع  متوافقة  غري  احلكومة  طاملا   : العليم  واأ�سار 

باأ�سلوب  والعمل  الف�سل  فم�سريها  برملانية  اأغلبية 

الر�سيات واملطلوب اأن تكون حكومة برامج

م. حممد العليم

محمد العليم : يجب أال 
يختزل العمل السياسي 

بالعمل البرلماني 
فالمجاالت االخرى متعددة

غ��ر  احلكوم��ة  طامل��ا 
متوافقة مع اأغلبية برملانية 

فم�سرها الف�سل

البل��د مقب��ل عل��ى ف��رة 
نتع��ا�ن  مل  م��ا  ع�س��يبة 
للق�س��ايا  للت�س��دي  جميعا 
تواجه  التي  �اال�س��كاالت 

بلدنا

مؤتمرات
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د�صتورية  ال��دوي��ل��ة  م��ب��ارك  ب��داي��ة 

الإ�صالمية.. نريد اأن حتدثنا عن هذا اللقب؟

وبالتحديد  ال�سيا�سية  جريدة  علي  اأطلقه  اجلرنال 

اجلرنال  على  واأطلق   ، عوي�ض  فوزي  اأنذاك  بها  املحرر 

االأ�سلحة  �سفقات  تابعت  الت�سعينات  ف��رة  يف  الأنني 

من  وج��ل  عز  اهلل  بف�سل  ومتكنت  فيها  وال��ت��ج��اوزات 

اإيقاف كثري من هذه التجاوزات حتي الق�سية امل�سهورة 

بني  وقعت  التى  االتفاقية  وهذه  االأمريكي  املدفع  وهي 

الكويت واأمريكا ومتكنت من اإيقاف هذه ال�سفقة ، هذا 

هذا  فى  �سببا  ماكان  هو  املو�سوع  هذا  فى  التخ�س�ض 

االأمر 

هل تعتز بهذا اللقب ؟

نعم اأعتز به على الرغم من اأن اخل�سوم يعتربون 

م�ستفيد  الأنني  الدفاع  وزارة  وراء  املخالفات  تق�سي  اأن 

اأن تاأتوا  من هذه ال�سفقات وكنت دائما اقول اأحتداكم 

ىل ب�سفقة واحدة من �سفقات وزارة الدفاع تعامل فيها 

مبارك الدويله .

عقدت  اأنك  ذكرت  النائبات  احدي  ولكن 

�صفقة ب� 120 مليون دينار او دولر ورفعت ق�صية 

بهذا ال�صاأن..؟

مبارك  اأن  توير  فى  الها�سم ذكرت  �سفاء  النائبة 

الدويله لديه �سفقة مع وزارة الدفاع ب� 120 مليون دينار 

اأ�سمعه  كنت  الكالم  وهذا   ، االأمر  تعجبت من هذا  وقد 

حينما كنت ع�سوا فى الربملان اأما اأن اأ�سمع هذا الكالم 

بعد اأن تركت الربملان منذ ع�سر �سنوات فهذا اأمر غريب 

وطلبت منها فى مقالتي وحتديتها اأن تظهر ما لديها من 

اأوراق وادلة على ذلك فاأخرجت لنا اأوراق قدميه منذ 15 

او 20 �سنة هي عبارة عن عقد بيني وبني �سركة اخلرايف 

اأن اأ�سمم لهم �سربات فالعقد اأخذته �سركة اخلرايف من 

وزارة الدفاع وجزء من هذا العقد بحوايل 36 األف دينار 

كويتي وهي قالت ب� 120 مليون دينار وحينما مل تخرج 

اإيل تقدمي بالغ وعلى  ا�سررت  قالته  توؤكد ما  اأوراق  اأي 

اثرها مت رفع احل�سانه عن النائبة �سفاء الها�سم 

هل حد�س هم الإخوان امل�صلمني اأم ل؟

بالدواوين  وحتى  لقاء  كل  فى  يكرر  ال�سوؤال  هذا 

امل�سلمني  االخوان  تنظيم  كنا  فقد  عليه  جناوب  ودائما 

من  االخوان  تنظيمات  بع�ض  مواقف  ونتيجة  اىل 1990 

الغزو اجتمع االخوان املرابطون بالكويت وقرروا االنعزال 

عن التنظيم و�سكلنا تنظيم جديد اطلقنا عليه احلركة 

تنظيم  اإيل  �سله  ب��اأي  ميت  ال  االإ�سالمية  الد�ستورية 

املنهج  ولكن  بهم  ارتباط  اأي  واليوجد  امل�سلمني  االخوان 

ال�سالح  ال�سلف  نهج  على  وال�سنة  الكتاب  وهو  وا�سح 

ودعوتنا ترتكز على ر�سائل االإمام ح�سن البنا فى ر�سائلة 

وكلها  دعوتنا  نبني  الر�سائل  تلك  �سوء  وعلى  الع�سرين 

ول�سنا  وا�سحني  ونحن  وال�سنة  القران  من  م�ستمدة 

نتعامل  فنحن  دولة  اأي  فى  تيار  باأي  تنظيما  مرتبطني 

معهم كجماعة ا�سالمية 

وال�صنة  الكتاب  عملية  لي�صت  العملية 

..هناك من يقول اأن هدف الخوان هو ال�صلطة 

هل هذه حقيقة ؟

اىل  اليهدف  الكويت  فى  تنظيمنا  اأن  يوؤكد  من 

ال�سلطة هو اأن لدينا قناعة ونعلنها دائما ل�سبابنا ونعلنها 

ولكن  ال�سلطة  اىل  الن�سعي  الكويت  فى  فنحن  ملوؤيدينا 

ن�سعي اىل جمتمع فا�سل يتحلي باخالق اال�سالم ويحرم 

ثوابت الدين 

اأنه  الأخري  احلراك  خالل  من  قال  البع�س 

حراك اخواين للو�صول اىل ال�صلطة ؟

نحن نقول جميعا لالأمري �سمعا وطاعا وال اظن ان 

اأن احلركة الد�ستورية ذهبت اىل �سمو االأمري  احد قال 

املهلهل  ال�سيخ جا�سم  اأو  الرومي  العم حمود  اأكان  �سواء 

اليا�سني وقالوا نحن معكم والدليل اأن الق�سية املرفوعة 

حلل جمعية اال�سالح ان تهمتها ان ا�سدرت بيانا معار�سة 

لل�سوت الواحد وهذا خمالف لنظامها اال�سا�سي فهناك 

جمعية  او  الد�ستورية  فاحلركة  االتهامات  فى  خلط 

يدل  وهذا  الواحد  ال�سوت  وا�سح من  موقفها  اال�سالح 

باأنه اليوجد لدينا خبث 

وماذا عن احلراك ؟

فى  وا�سح  االإ�سالمية  الد�ستورية  راأي احلركة  كان 

بداية احلراك باأنها مع احلراك ومع امل�سريات ال�سلمية 

إقرار األحزاب السياسية أو 
الجمعيات السياسية أصبح 

ضرورة ملحة
كتب: �صامح اأبو احل�صن :

 اأكد النائب ال�صابق مبارك الدويله ان احلركة الد�صتورية الإ�صالمية كان رايها وا�صحا فى بداية احلراك باأنها مع احلراك ومع 

امل�صريات ال�صلمية و�صاركنا فيها ومل نتاأخر عنها .

وتابع الدويله فى حوار له على قناة العدالة: يجب ان تكون الروؤية وا�صحة ويفرت�س اأن نتفق على احلكومة ال�صعبية او حت�صني 

قانون النتخاب وهى موجوده فى امل�صوده املطروحة من قبل املعار�صة

وا�صاف الدويله: اعتقد انه حان الوقت للتعديالت الد�صتورية ، فكنا نخ�صي ان يكون التعديل للحد من احلريات فالآن املعار�صة فى 

اخلارج واأي تعديل للد�صتور يجب اأن يكون بالتوافق وتطرق الدويله اىل نقاط كثرية فى حوار له اىل التفا�صيل:

النائب السابق مبارك الدويله

حوار
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و�ساركنا فيها ومل نتاأخر عنها .

هل الإخوان هم من قادوا احلراك ؟

تري  فالنا�ض  دليل  اىل  الحت��ت��اج  الق�سية  ه��ذه 

فيها  ي�سري  ومن  امل�سريات  يقود  من  وت��ري  امل�سريات 

فهناك ال�سعدون والرباك ووليد الطبطبائي فكل قيادات 

اأقول  اأن  ال�سعب  فمن  املقدمة  فى  ال�سيا�سية  املعار�سة 

مقدمة  فى  معهم  فنحن  املوؤخرة  او  املقدمة  فى  اأنني 

ال�سفوف وفى موؤخرة ال�سفوف وما تخلفنا عنه 

واأين موقعكم الن؟

نحن مع احلراك وال�سك ان احلراك مير اليوم بنوع 

من اال�سرخاء وي�سيبنا ما ي�سيب احلراك 

البع�س قال ان الخوان اذا اعطاهم النظام 

ظهره انق�صوا عليه؟

الكالم كثري ونحن نريد من يتكلم ان يتكلم بالدليل 

فمن املمكن اأن انفي هذا الكالم جملة وتف�سيال واأقول 

االخر  الطرف  ويتهمني  �سحيح  غري  الكالم  هذا  اأن 

�سئ  لديه  من  النهاية  فى  لكن  �سحيح  الكالم  هذا  باأن 

اال�ستجواب  واذا كان هناك من يق�سد  الدليل  فليخرج 

الوزراء  رئي�ض  ايل  ال�سانع  نا�سر  الدكتور  قدمه  الذي 

من  العليم  الوزير  خرج  ملا  يقولون  فهم  اآخر  اأمر  فهذا 

فنحن  الوزراء  لرئي�ض  ا�ستجوابهم  قدموا  النفط  وزارة 

قدمنا اال�ستجواب والعليم وزيرا للنفط

البع�س اأطلق على احلراك فى الكويت باأنه 

الربيع الخواين ؟

ربيع  بالكويت هو  وما يحدث  هذا من وجهة نظره 

فنحن  كذلك  االمر  كان  واذا  كلها  ال�سيا�سية  املعار�سة 

فى  فاحلراك  لك  ي�سطر  تاريخ  فهذا  باالمر  نفتخر 

هو  بالكويت  احلراك  ان  واأعتقد  ووا�سح  �سلمي  الكويت 

حراك م�سرف .

تف�صريك لأ�صبابه؟

واالداري  امل���ايل  ال��ف�����س��اد  ع��ل��ى  اع��را���ض  ه��و 

والت�سريعي 

مل  بال�صلطة  عالقتكم  احل��راك  عز  فى 

تنقطع ..كيف تف�صر هذا المر؟

بقطع  اأق���وم  ال�سيا�سي  احل���راك  م��ن  ك��وين  ه��ل 

االت�سال ب�سمو االمري و�سمو ويل العهد ف�سمو االمري رمز 

اأن اعرب له عن راأي واأحيانا اأذهب  اأحيانا ا�سطر  البلد 

الثقة  نفقد  وحينما  الق�سايا  بع�ض  فى  راأيه  الأخذ  اإليه 

فى جمل�ض االأمة نذهب اإليه لكن موقفي من احلراك مل 

يتغري فقد قابلت �سمو االمري على را�ض وفد من احلركة 

فى عز احلراك وكان موقفنا وا�سح مل يتغري فيجب اأن 

نالم اذا كانت مواقفنا عك�ض ت�سريحاتنا .

يقال اأن ابو معاذ هو م�صت�صار غري معلن ل�صمو 

رئي�س الوزراء ال�صيخ جابر املبارك؟

مع اأين نفيت اأكرث من مرة فهم يربطون هذا الكالم 

على حادثة ففى جمل�ض فرباير 2012 فقد كنت حينها 

والرئي�ض  العربية  الهند�سية  املكاتب  لالحتاد  رئي�سا 

واملهند�سني  الكويتية  الهند�سية  املكاتب  الفخري الحتاد 

منزعجني من وزير اال�سغال فى ذاك الوقت فا�سل �سفر 

فكان له موقف من املكاتب الهند�سية فاأردت اأن اي�سال 

من  م�ستاءون  املهند�سني  ان  ال��وزراء  رئي�ض  اىل  ر�سالة 

ان  هند�سية  مكاتب  كاحتاد  رغبة  ولديهم  �سفر  فا�سل 

الري  اأحمد  باالأخ  فات�سلت  اأخرى  مرة  تر�سيحة  اليعاد 

بعد اأن قابلت ال�سيخ جابر املبارك والذي قال ىل اليوجد 

اأح�سرنا لك  عندي �سوي د. فا�سل �سفر فقلت له واإذا 

على  فات�سلت  بنعم  فاأجاب  به  تقبل  فهل  منا�سب  رجل 

االأخ اأحمد الري فقال نحن متفقني على فا�سل �سفر .

تنفي اأن رئي�س الوزراء ي�صت�صريك فى بع�س 

المور بحكم خربتك ال�صيا�صية؟

من  املبارك  بجابر  وعالقتي  موجوده  ال�سداقة 

يوم الغز وبيني وبينه ات�ساالت كثرية لكن مل يحدث اأن 

تعينت عنده م�ست�سار واأحيانا اأطلب موعد منه من املمكن 

ليقابل  �سهرين  ينتظر  م�ست�سار  فاأي  �سهرين  انتظر  اأن 

ممثله وانا اأوؤكد باأين ل�ست م�ست�سارا جلابر املبارك ولكن 

ماذا ي�سري اأن اأكون م�ست�سار جابر املبارك فى فرة من 

ا�ستقلت  الواحد  ال�سوت  مر�سوم  ا�سدار  وبعد  الفرات 

عليه  اأ�سرت  اأن  يحدث  مل  الواحد  ال�سوت  اقرار  فبعد 

بخري او ب�سر ال فى املجل�ض احلايل وال ما قبله .

ال�صعدون على الرا�صد  تعليقك على ماقاله 

عن تدخلك فى تعيني الوزراء؟

الكويت  اأه��ل  كل  قال  الرا�سد  على  الفا�سل  االأخ 

وما  ال��وزراء  بتعيني  يقوم  الدويله  مبارك  اأن  يعرفون 

اهل  اأن  اأع��رف  مرة  واأول  وزراء  اأع��ني  ال  اأنني  اأعرفه 

الكويت يعرفون اأن مبارك الدويله يعني وزراء ولو �ساألت 

على الرا�سد ما الدليل على كالمك لن جتد لديه �سوي 

احلالة  وهى  ق�ستهم  اأو�سحت  وقد  و�سفر  الري  دليل 

الوحيد فى جمل�ض فرباير 2012  

ولكنه قال ما ميدح ال�صوق اإل من ربح فيه ؟

باأن  املعار�سة  فى  �سخ�ض  على  ي�ستكرثون  مل��اذا 

بها  اليوجد  فخ�سوماتنا  الوزراء  رئي�ض  فى  �سفة  ميدح 

اإذا وجدت  لكن هذا المينع  للحكومة  فاأنا خ�سم  فجور 

اأذكرها فقد مدت فى رئي�ض  ايجابيات فى احلكومة ان 

كان  فقد  اال�ستجواب  على  رده  فى  برزت  �سفة  الوزراء 

ليده فيه قوه فى الطرح ..هل هو حمرم ان اأمدح �سفة 

فى رئي�ض الوزراء فهذا نوع من التطرف فى الطرح.

تكفل  فهو  ال�سعدون  اأحمد  ماقاله  على  الرد  اأما 

اأق�سده يعرف  بالرد فقد قال فى اكرث من مرة ان من 

نف�سه جيدا وال اق�سد مبارك الدويله .

املعار�صة  م�صروع  عليه  يكون  ان  يجب  ماذا 

اليوم ؟

نتفق  اأن  ويفر�ض  وا�سحة  الروؤية  تكون  ان  يجب 

على احلكومة ال�سعبية او حت�سني قانون االنتخاب وهى 

خطوه  فقد  عليها  االتفاق  مت  واإذا  امل�سودة  فى  موجوده 

يجب  احل��وار  اأ�سلوب  اأن  واأعتقد  الهدف  اىل  للو�سول 

يكون  ان  ويجب  القادمة  الفرة  فى  اولوية  له  يكون  ان 

احلوار مع اجلميع فليطرحوا اجندتهم اإيل العامة وبعد 

ذلك يكون هناك حوار مع الراأي االآخر فما دام اتخذنا 

اأ�سلوب ال�سلمية فالبد من احلوار وما اقوله يعرب عن راأي 

ال�سخ�سي فاحلوار �سرورة اأن يتم بني مكونات املعار�سة 

وينقلوها للعامة .

هل بالإمكان حتقيق هذا الأمر؟

نعم من املمكن ما دام هناك اهداف معلنه 

ما راأيك برئي�س الوزراء ال�صعبي ؟

بدون قانون ينظم العمل ال�سيا�سي �سندور فى حلقة 

�سيا�سية  جمموعات  او  كتل  او  احزاب  ا�سهار   ، مفرغة 

وتاأتي بالقائمة احلزبية والن�سبية وتاأتي االنتخابات وفقا 

لها عند ذلك من ليده اأغلبية برملانية ينجح فى برناجمه 

الذي  من  وب�ست«  »كوبي  يكون  حكومة  اربعني  فحوايل 

واملجل�ض  الربنامج  تنفيذ  قادرة على  قبله فال احلكومة 

يقوم بعرقلتها فاالآن جاء جمل�ض ال�سوت الواحد من«ربع 

ان  لدينا  فاالإ�سكالية  زال االجناز مفقود  وما  احلكومة« 

احلكومة مل تاأت بتوافق مع الربملان 

للتعديالت  منا�صب  الوقت  تعتقد  هل 

الد�صتورية؟

اعتقد انه حان الوقت ، كنا نخ�سي ان يكون التعديل 

للحد من احلريات فاالآن املعار�سة فى اخلارج واأي تعديل 

للد�ستور يجب اأن يكون بالتوافق .

هل املعار�صة مقبولة عن ال�صلطة الآن ؟

املمكن  بعد احلوار من  ولكن  لي�سوا مقبولني  اليوم 

ان يكونوا مقبولني .

احلركة الد�ستورية مع احلراك 
من بدايته �هى جزء منه 
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عن  نتكلم  ان  نريد  البداية  فى 

موؤ�ص�صة اخلطوط الكويتية وما يحدث 

فيها موؤخرا؟

جزء  الكويتية  اخلطوط  موؤ�س�سة  ق�سية 

تعاين منه  التى  االإداري  الف�ساد  من م�سروع 

و�سوء  الفقر  علي  دليل  وه��و  بل   ، الكويت 

الكويتية  احلكومة  منه  تعاين  التى  االإدارة 

كانت  الكويتية  اخلطوط  موؤ�س�سة  فق�سية   ،

ب�سيطة يف عام 2005 و2006 واليوم املوؤ�س�سة 

املتف�سي  االإدارة  و�سوء  الف�ساد  ب�سبب  تعاين 

عن  نتحدث  فحينما   ، احلكومة  اأروق��ة  فى 

كانت  موؤ�س�سة  عن  نتكلم  الكويتية  اخلطوط 

للدولة ثم خرجنا بفكرة اخل�سخ�سة  تابعة 

العامة  الهيئة  اإيل  وذه��ب��ن��ا  ف�سلنا  ث��م 

لال�ستثمار ثم ف�سلنا ورجعنا اإيل قانون اأعيد 

النظر فيه يف مو�سوع اخل�سخ�سة ومت تعيني 

جمل�ض اإدارة مل ي�سل اإيل نتيجة ، فاملعلومات 

ت�سرب  ال�ساحة  فى  واالأط���راف  مت�ساربة 

وكل  البع�ض  لبع�سها  وت�سئ  البع�ض  بع�سها 

 ، الكويتية  مو�سوع  فى  م�سلحة  له  ط��رف 

هو  وال�سعب  ال�سيئة  لالإدارة  مثال  فالكويتية 

ال�سحية فى النهاية .

تهريب  م�صاألة  اأن  تتوقع  هل   

الديزل لها عالقة بق�صية خ�صخ�صة 

املحطات؟

مو�سوع الديزل له و�سعيته اخلا�سة وهو 

جرمية من اجلرائم الكربي واأعتقد باأنه مل 

يتم اأي ت�سدي حقيقي اإيل االآن فقد حاولنا 

هناك  يكون  اأن   2012 فرباير  جمل�ض  فى 

املو�سوع  ال�سديد  ولالأ�سف  حتقيق  جلنة 

اأما ق�سية خ�سخ�سة   ، االآن مل يتحرك  اإيل 

املحطات اأحد اجلوانب الرئي�سية  التى يجب 

اإذا  خا�سة  االإحتكار  عدم  اإيل  فيها  النظر 

من  خ�سخ�سته  نريد  ال��ذي  املرفق  كانت 

املفر�ض  فمن  الدول  فى  الرئي�سية  االأ�سياء 

اأو جهه معينة هذه  اأن اليحتكر طرف معني 

كذلك  احلكومة  تتيح  اأن  يجب  كما  الق�سية 

يوقف  اأن  ي�ستطيع  ال��ذي  الذهبي  ال�سهد 

االمور بعد ذلك ، وفى ق�سية البنزين حتديدا 

فنتيجة اخلالفات بني  حدثت م�سكلة كبرية 

حتالف كان موجودا فى القطاع اخلا�ض باع 

اأطراف من التحالف اإيل طرف حمدد وهذا 

الرثوة  فاأ�سبحت  املحطات  معظم  ميتلك 

الطبيعية الرئي�سية عند �سخ�ض واحد وهذا 

اذا  خ�سو�سا  كبرية  خطورة  ي�سكل  االأم��ر 

نعمة  تكون  اأن  وب��دال  فيها  املتنفذين  دخل 

�ستكون نقمة.

ائتالف  فى  م�صروعكم  ذهب  اأين 

�صوف  باأنكم  قلتم  والتى  املعار�صة 

دهرا  اأ�صبح  وقريبا  قريبا  تقدمونه 

وعلى ماذا تراهنون فيه ؟

االآن  وحتي  انفرادية  بعقلية  يدار  البلد 

للد�ستور  وف��ق��ا  وال�سري  الد�ستور  تفعيل 

تدير  فاحلكومة   ، انفرادية  بطريقة  يتم 

التى  باللجان  بجدية  تاأخذ  اأن  دون  امل�ساألة 

وغريها  للتخطيط  االأعلي  واملجل�ض  ت�سكلها 

الت�سمح  التى  هى  االن��ف��رادي��ة  فالعقلية   ،

انتخابية  وبرامج  �سيا�سية  اأح��زاب  بوجود 

فردية  بطريقة  االأمة  جمل�ض  ع�سو  فيدخل 

الناخبني  ومن  اجلماهري  ومن  منه  ويطلب 

املزمنة  امل�ساكل  ويعالج  القوانني  يغري  اأن 

ولذلك الفرد الي�ستطيع اأن يغري فى املجتمع 

دول  كل  فى  اال�سا�ض  هو  اجلماعي  والعمل 

ق��ض��ي��ة م��ؤس��س��ة ال��خ��ط��وط 
الكويتية جزء من مشروع الفساد 
اإلداري التى تعاني منه الكويت

كتب: �صامح ابو احل�صن : اأكد ع�صو احلركة الد�صتورية الإ�صالمية النائب فى جمل�س فرباير 2012 املحامي حممد ح�صني الدلل اأن 

ق�صية موؤ�ص�صة اخلطوط الكويتية جزء من م�صروع الف�صاد الإداري التى تعاين منه الكويت ، بل وهو دليل علي الفقر و�صوء الإدارة 

التى تعاين منه احلكومة الكويتية

وبني الدلل فى حوار له على قناة اليوم البلد يدار بعقلية انفرادية وحتي الآن تفعيل الد�صتور وال�صري وفقا للد�صتور يتم بطريقة 

انفرادية ، فاحلكومة تدير امل�صاألة دون اأن تاأخذ بجدية باللجان التى ت�صكلها واملجل�س الأعلي للتخطيط وغريها

حوار أ . محمد الدالل 
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العامل ، فم�سكلتنا الرئ�سية تتمثل يف االدارة 

، فتغيري ال�سوت الواحد مت  ب�سورة منفرده 

املحكمة  اأن  من  الرغم  على  منفردة  باإرادة 

باأربع  دوائ��ر  اخلم�ض  اأن  قالت  الد�ستورية 

حتفظات  لدينا  كان  لو  حتى  جيدة  اأ�سوات 

عليها فاحلكومة تريد ال�سيطرة على ال�سلطة 

الت�سريعة وال�سلطة الق�سائية.

م�صروعكم  فى  راهنتم  ماذا  على 

ال�صالحي ؟

 فكرة اخلروج مب�سروع لكي يخرج البلد 

العمل اجلماعي ومن  اإيل  الفردية  من حالة 

حالة �سوء االإدارة اإيل االإدارة النوعية املتميزة 

الفرة  كان خالل  فالنقا�ض  الهدف  هو  كان 

املا�سية يتمثل فى النظام االنتخابي ، وهناك 

قناعات تر�سخ يوما بعد يوم اأن الق�سية مل 

تعد ق�سية نظام انتخابي ، فهذه حلول ترقيعية 

�سوء  وج��ود  على  اأك��دت  اللجان  وكل  موؤقتة 

تغيري  هناك  يكون  باأن  يكمن  فاحلل  االإدارة 

اأن  والبد  والت�سريعات  الد�ستور  م�ستوي  على 

يراها  معينة  برامج  على  االأمر  هذا  ينعك�ض 

النا�ض ب�سئ ملمو�ض لذلك فكرنا فى مو�سوع 

يتحقق  اأن  املمكن  من  وا�سراتيجي  مرحلي 

قامت  لذا  زمنية  فرة  بعد  منه  كبرية  جزء 

طلب  ثم  اأويل  مالمح  على  بالعمل  جمموعة 

من كل اأطراف املعار�سة اأن تقدم اأوراق عمل 

فى  قدمت  اأوراق  اأربع  اأو  ثالث  هناك  وكان 

�سهر �سبتمرب 2013 ثم بلورة فى م�سودة اأويل 

ثم طلب من اأطراف االئتالف مبراجعة تلك 

االإعالم  اإيل  امل�سودة  تلك  وت�سربت  امل�سوده 

ال�سخ�سيات  بع�ض  اإيل  وذهبت  وال�سحافة 

الأخذ ارائهم فيها ، نعم .. اأخذت بع�ض الوقت 

يقرب  فالوقت   ، ن�سجا  اأكرث  �ستخرج  لكنها 

املفاهيم ، والت�سور �سيكون عبارة عن الروؤية 

واأهدافنا   ، ال�سيا�سات  ، وماهي  واالأهداف   ،

املرحلية واال�سراتيجية .

وهناك  عندكم  الأمور  تدار  كيف 

من يقول : ت�صريكم �صيوخ ؟

جمموعات  فنحن  مر�سل  ك��الم  ه��ذا 

فى  املراحل  من  مرحلة  فى  التقينا  واأف��راد 

االإدارة  و�سوء  الف�ساد  وواجهنا   2009 عام 

النا�ض  وخرجت  املوجود  الو�سع  وانتقدنا 

وا�سقطت احلكومة وحل املجل�ض واأيد النا�ض 

الربملان  اإيل  و�سلوا  النواب  من  جمموعة 

وهذه املجموعة اأن تكون تيار واحد وفى قمة 

واأراء  واأطروحات  اأفكار  فعندهم  االن�سجام 

االأخطاء  بع�ض  تخرج  اأن  الطبيعي  فال�سئ   ،

وه��ن��اك حد  االإخ��ت��الف��ات  بع�ض  وت��خ��رج   ،

والتيارات   ، التيارات  اأدين لالتفاق بني هذه 

لقاءات  اإيل  دعيت  ال�ساحة  فى  امل��وج��وده 

لكن  اجلبهه  اأو  االأغلبية  فى  �سواءا  عديدة 

النا�ض لديها حتفظات ولديها روؤي ويبقي اأن 

ما نتفق عليه هو ما نطالب به فلم نذهب اإيل 

طرف معني فاإذا كان فالن اأو فالن خرج منه 

من  �سيخ  ت�سرف  مع  يتوافق  معني  ت�سرف 

ال�سيوخ اأو متنفذ هو �ساأنه ولكننا نحن نتكلم 

عن املجموعة ككل التزمت ببياناتها

ولكنكم تعملون باخلفاء ؟

اجتماعات  لدينا   ، ذل��ك  يحدث  مل  ال 

املعار�سة  جماعة  او  االأغلبية  م��ع  دوري���ة 

فقالوا هوؤالء نواب �سابقون فلن�سم االأطراف 

وكما   ، وال�سخ�سيات  والتيارات  ال�سبابية 

فى  املوقف  �سيدة  هى  االن��ف��رادي��ة  ذك��رت 

الكويت فال موؤ�س�سات املجتمع املدين ن�سيطة 

وال التيارات ال�سيا�سية ن�سيطة ، ولي�ض لدينا 

اعرا�ض على احد فنحن نريد جماعة املنرب 

والتحالف واجلمعية الثقافية الن�سائية واحتاد 

اإذا  ولكن  املدين  املجتمع  وموؤ�س�سات  الطلبة 

عر�ست على هوؤالء ورف�سوا فهو �ساأنهم ولكن 

نحن جنتمع مثل اأي تيار اأو جمموعة فالتيار 

يجتمع  اأمل  الرا�سد  على  نظمه  الذي  االأخري 

ويتفق على بيانات م�سركة واآخر �سئ موؤمتر 

ت�سور  من  منهم  يخرج  ما  يبقي   ، �سحايف 

وروؤي هو ما نقيمه ، فاملعار�سة مرت بتجربة 

اخلروج  ونحاول  و�سلبيات  ايجابيات  بها 

ال�سعب  الأن  الكويتي  لل�سعب  اأف�سل  مب�سروع 

مل الكالم من اأن نقول كالم اإذا مل يكن �سئ 

يتم  وكيف  التنفيذية  االآليات  فيه  حمدد مبا 

الرموز  بع�ض  ؟ فهناك  امل�سروع  حتقيق هذا 

ال  فنحن  ذاتها  حد  فى  تقدير  لها  الكويتية 

نريد اق�ساء اأحد ومن يريد م�سلحة الكويت 

وما  ونختلف  ونتفق  نتناق�ض  ونحن  به  فاأهال 

نتفق عليه �سوف نعلن عنه.

هل روؤيتكم وا�صحة؟

وا�سحة  الروؤية  تكون  بان  نحتاج  نحن 

الب��داء  وق��ت  تاأخذ  االأويل  امل�سودة  وحتى 

بطرحها  نقوم  فحينما  حولها  املالحظات 

على اجلمهور البد اأن تكون وا�سحة وان يكون 

بها �سئ عملي ميكن تطبيقة واملبداأ الرئي�سي 

م�ستوي  على   1962 بد�ستور  االل��ت��زام  هو 

القوانني اأو حتي تعديل الد�ستور وهذا المينع 

لت�سويق  جتمعات  اأو  ندوات  هناك  يكون  بان 

فى  ولكن  الدواوين  اإيل  النزول  اأو  الفكرة 

النهاية التغيري �سوف يكون وفق مبادئ اليات 

الهيئات  اأو  االأحزاب  قانون  مثل   62 ود�ستور 

ال�سيا�سية فنحن ل�سنا جمتمع ثوري

تيارات  باأنكم  متاأكد  اأن��ت  هل 

لت�صعون للثورة؟

حتي  ال��ك��وي��ت��ي��ة  احل��ي��اة  اأن  اأع��ت��ق��د 

املمار�سات التى حدثت فى ال�ستينات تال�ست 

فاملجتمعات  باالقليم  للتاأثر  نتيجة  ياأتى  وما 

توؤكد  اأن  فى  ترغب  فالنا�ض  ثورية  لي�ست 

االمر  بالد�ستور  والتزامها  �سلميتها  على 

االآخر نحن فى حاجة اإيل قوانني تتوافق مع 

الد�ستور مثل الهيئات اأو االأحزاب ال�سيا�سية 

هناك قناعات تر�سخ يوما 
بعد يوم اأن الق�سية مل 

تعد ق�سية نظام انتخابي
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وامل�سروع  ن�سجا  اأكرث  التيارات  تكون  حتى 

الكامل  النظام الربملاين  املطروح يتكلم عن 

بحيث اأن تنتخب النا�ض االأغلبية التى ت�سكل 

واختياره  االأمري  �سمو  موافقة  بعد  احلكومة 

وهذا الو�سع من خالل اإعطاء �سالحية اأكرب 

االأفكار  من  مو�سوعة  بها  ال�سعب  ل�سيادة 

مع  التوافق  تتطلب  وامل�ساألة  �ستطرح  التى 

الرغم  على  الكويتي  ال�سعب  فتاريخ  االأمري 

عهد  منذ  جوانبه  فى  ال�سراع  اأح��داث  من 

اأحمد اجلابر وحتي فى اأيام عبد اهلل ال�سامل 

فال�سراع لن يوؤدي اإيل نتيجة واإمنا بالتوافق 

االأخر  الطرف  باإق�ساء  االمر  هذا  يكون  وال 

اأكد عليه عبد  الكويتي وهذا ما  ال�سعب  وهو 

جدة  موؤمتر  يف  خطابه  فى  ال�سقر  العزيز 

امل�ستقبلية  الروؤية  فى  الكويتني  عليه  واأكدت 

وفى منا�سبات عديدة.

اأنتم خارجون عن القانون وحينما 

تريدون  ماذا  تتباكون  حب�صكم  يتم 

وهناك قانون فحن ل�صنا فى �صنة 1938 

؟

لها ظروفها   38 الو�سع خمتلف فى  نعم 

مبادئها  اأجل  من  النا�ض  ف�سجنت  اخلا�سة 

ومن �سجن هم من قادوا املجل�ض التاأ�سي�سي 

املجل�ض  فى  اأع�ساء  وكانوا  احلايل  للد�ستور 

الدولة  وزارات  بع�ض  وتولوا  بل  التاأ�سي�سي 

تاريخ  فى  الين�سي  وطني  تاريخ  لهم  وك��ان 

وهناك  تبذل  جهود  هناك  واالآن  الكويت 

فى  ورج��االت  �سباب  من  تقدم  ت�سحيات  

م�سريات  فى  نزلت  التى  والنا�ض  الكويت 

الف�ساد خاطرت بحرياتها وفى  وتكلمت عن 

من  تع�سف  هناك  الأن  براءه  النهاية خرجوا 

وبياناتها  ال�سكوي  تقدمي  فى  ال�سلطة  قبل 

حتى البيانات ناق�سة وملفقة ولذلك النا�ض 

فى  الداخلية  تت�سدد  حينما  او  ت�سحب  ملا 

التعامل معها فهناك بع�ض ال�سخ�سيات التى 

الت�سرف  كان  فهل  �سرب  وبع�سها  اأ�سرت 

من  احلرب�ض  جمعان  الدكتور  دي��وان  اأم��ام 

خالل �سرب من كان فى الندوة �سحيح من 

اأجهزة الدولة

لكنكم تخرجون عن القانون ؟

موافقة  واملظاهرات  امل�سريات  اأب��دا  ال 

للقانون والد�ستور فاملحكمة الد�ستورية األغت 

قانون التجمعات وكذلك امل�سريات م�سموحة 

فاإجراءاتنا فى حدود القانون ، هناك بع�ض 

ولكن  لها  ننبه  القانون  املوجودة فى  النقاط 

مل  واحل���راك   ال�سباب  من  االأك��رب  الن�سبة 

ثورة  دع��اة  ل�سنا  ونحن  القانون   يخالفوا 

ال�سعب  اأن  ثوريني  ل�سنا  باأننا  اقول  وحينما 

الي�ستخدم العنف فى التغيري لكن هو ك�سعب 

العنف  مبفهوم  فالثورات  التغيري  فى  يرغب 

االأليات  لكن  الكويت  فى  م��وج��وده  لي�ست 

الد�ستورية وفق القوانني واملواثيق الدوليه لنا 

احلق فيها .

لإغالق  مرفوعة  دع��وي  هناك 

ب�صبب  الجتماعي  الإ�صالح  جمعية 

جمعيات  ان�صاء  قانون  عن  خروجها 

النفع العام؟

بغ�ض النظر عن الدعوي نحن نتكلم عن 

اأحقيقة موؤ�س�سات املجتمع املدين اأن متار�ض 

العمل  من  �سئ  ن�ساطها  وف��ى  حراكها  فى 

العام  العمل  ال�سيا�سي من  ال�سيا�سي فالعمل 

بطريقته  كل  االإ���س��الح  حتقيق  من  وج��زء 

للد�ستور  وف��ق��ا  م��وج��وده  التعبري  وح��ري��ة 

ذلك  فى  احلق  تعطيني  الدولية  واملواثيق 

حتجر  اأنك  نواجهها  التى  اال�سكالية  ولذلك 

راأيها  ابداء  فى  مدين  جمتمع  موؤ�س�سة  على 

ال�سديد  االأ�سف  مع  طبيعية  املمار�سة  وهذه 

منذ  مبثال  ياأتي  االأط��راف  وبع�ض  املحامي 

اأربعني �سنة وهى ق�سية نادي االإ�ستقالل واأنه 

فى  كانت  التى  احلكومة  االأيام  من  يوم  فى 

مرحلة تعطيل الربملان بطريقة غري د�ستورية 

نادي  يحل  فكيف  اال�ستقالل  ن��ادي  حلت 

جمعية  حتل  وال  �سيا�سي  ل�سبب  اال�ستقالل 

نادي  بق�سية  ال��زج  فمحاولة  اال�ستقالل 

م�ستغرب  احلر  ال�سوت  وايقاف  اال�ستقالل 

عراقتها  لها  االجتماعي  اال�سالح  فجمعية 

ولها ترايخها واأن�سطتها وقد فازت فى العام 

اجلمعيات  اأك��رث  �سمن  من  كانت  املا�سي 

�سفافية فى العامل العربي

فى  تعملون  انهم  يقول  من  هناك 

اخلفاء ؟

كانت  اال�سالمية  الد�ستورية  احلركة 

االلتزام  على  وتاأكيدها  بياناتها  يف  وا�سحة 

الإن�ساء  م�سروعها  وط��رح��ت   62 بد�ستور 

 62 بد�ستور  فااللتزام   2007 فى  االح��زاب 

اأكدت عليه احلركة فى اأكرث من موقف فاإذا 

خرج قانون �سوف األتزم به وفقا ملجل�ض االأمة 

ال�سرعي فالنا�ض تعاقبني على اننا منظمني 

اأكرث من غرينا

باأنكم  التهامات  بع�س  هناك 

حتاولون ال�صيطرة على بع�س وزارات 

الدولة؟

اللعب  تريد  احلركة  باأن  قال  من  هناك 

باملناهج التعليمية فقلنا لهم ائتوا لنا بوزير 

ائتوا  اأو  الد�ستورية  احلركة  من  فقط  واحد 

لنا بوكيل واحد منها فمعظم من تولوا حقيبة 

الليربايل  التيار  عليهم  يغلب  كان  الربية 

ال�ساحة  فى  موجوده  كثرية  ا�ساعات  فهناك 

فاأنا اأطالب اليوم باأن اأكون حزب حتت طائلة 

الواقع حايل  باأمر  اأكون  اأن  اأريد  القانون وال 

كحال املنرب او التحالف وع�سويتي لن تتجاوز 

د�ستور 62 فالبد من اقرار االحزاب الن�ساج 

حتقق  حينما  واالأح��زاب  ال�سيا�سية  ال�ساحة 

ت�سكل  من  هى  االأي��ام  من  يوم  فى  االأغلبية 

الد�ستورية  احلركة  ان  اأعتقد  وال  احلكومة 

اال�سالمية ت�ستطيع ت�سكيل فى املرحلة االويل 

او الثانية او الثالثة ومن لديه واقعة فلياأت بها 

على الطاولة
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بيانات

اأكدت احلركة الد�ستورية االإ�سالمية علي رف�سها 

لالتفاقية االأمنية اخلليجية ، مبينة اأن  االتفاقية بها 

 ، الد�ستور  عليه  ن�ض  ال��ذي  ال�سيادة  ملبداأ  م�سا�ض 

م�سرية اإيل اأن االتفاقية حتتوي على بنود تتعار�ض مع 

فكرة �سيادة الدولة ، كما اأنها حتتوي على بنود غري 

وجود  عدم  مع   ، متعددة  لتف�سريات  وقابلة  وا�سحة 

اآلية من�سبطة لتحديد املعنى الدقيق وهذا كله يخلق 

قلقا م�سروعا ب�سان اأ�سلوب تطبيق االتفاقية ، خا�سة 

وان القراءة املتمعنة مبجمل الن�سو�ض جتعل القارئ 

ال�سيا�سي  االأمن  بان هدف  نتيجة حمدده  اإىل  ي�سل 

على ح�ساب احلريات العامة يف االتفاقية مقدم فيها 

على هدف االأمن اجلنائي.

بيان  يف  االإ�سالمية  الد�ستورية  احلركة  وقالت 

على  و�سانها  احلريات  كفل  الكويتي  الد�ستور  لها: 

مدى عقود من الزمن منذ اأن و�سعه املوؤ�س�سون ، وال 

ميكن القبول باأي اتفاقيات اأو معاهدات تتعار�ض مع 

تلك احلريات التي كفلها الد�ستور للجميع وهو موقف 

اأن  �سبق  والتي  االتفاقية  هذه  اجتاه  املبدئي  احلركة 

طرحت فى �سنوات ما�سية لالعتماد ورف�ستها دولة 

الكويت و�سعبها ملخالفتها للد�ستور  .

يف  االإ�سالمية  الد�ستورية  احلركة  واأو�سحت 

لالتفاقية  احل��ايل  االأم��ة  جمل�ض  اإق��رار  اأن  بيانها 

الدولة  اإط��ار  يف  البالد  يدخل  اخلليجية  االأمنية 

البولي�سية ويحد من احلريات العامة وميثل اخراقا 

ج�سيما للد�ستور م�سرية اإيل اأن بع�ض مواد االتفاقية 

وامل�ساءلة  التنقل  حلقوق  مبا�سرا  تهديدا  �سكلت 

يتعلق  فيما  ال�سيما  والتفتي�ض  وال�سبط  القانونية  

باملادة اخلا�سة باملطاردة البحرية وهي مادة مبهمة 

غري حمددة تركت لالتفاق بني االأطراف فيما يخ�ض 

االلتقاء  اإذ تركت حتديد نقطة  االإقليمية  املياه  عبور 

وفق روؤية الطرفني وهو ما يعني اإمكانية التوغل للمياه 

املالحقني  غري  حتى  للمواطنني  والو�سول  االإقليمية 

يعد جتاوزا  القرار مما  متخذ  تقديرية عند  و�سلطة 

ل�سيادة الدولة وتفريطا بحقوقها يف مياهها االإقليمية 

ون�سا خمالفا للد�ستور وباالأخ�ض املواد 31 و34 و46  

االتفاقيات  يف  القانونية  ال�سياغة  الأ�سول  وجت��اوز 

واملعاهدات التي تتطلب الو�سوح والتحديد ال الغمو�ض 

واالإبهام .

االتفاقية  اأن  كما   : الد�ستورية  احلركة  وتابعت 

بيانات  علي  االط��الع  اأحقية  تعطي  م��واد  تت�سمن 

املواطنني واملقيمني من قبل الدول االأخرى اأو اأجهزتها 

د�ستوريا  حممية  البيانات  تلك  اأن  رغ��م  االأمنية 

وقانونيا يف الكويت وتعترب من قبيل اخل�سو�سية التي 

ال مت�ض اأو تن�سر اأو ت�ستخدم وذلك وفقا ملا انتهت اإليه 

املحكمة الد�ستورية الكويتية يف اأكرث من حكم لها يف 

هذا اخل�سو�ض .

االتفاقية  :اأن  الد�ستورية  احلركة  واأو�سحت     

اخلطورة  يف  الغاية  امل��واد  من  تعترب  مادة  ت�سمنت 

ت�سليم  اأحقية  اإىل    16 امل��ادة  اأ�سارت  حيث  خا�سة 

اأي  من  يوجه  اتهام  على  بناء  املقيمني  اأو  املواطنني 

املادة  هذه  وتعد   !! االتفاقية  على  املوقعة  الدول  من 

لكل  خطري  وجتاوز  للد�ستور  خمالفة  املواد  اأكرث  من 

احلقوقية  ال�سمانات  تكفل  التي  القانونية  القواعد 

طرف  الأي  االتهام  يوجه  حني  الالزمة  والقانونية 

على  بناء  للت�سليم  امل��ادة  واإ���س��ارة   ، االأط���راف  من 

للم�ساءلة  اأ�سا�ض  ذاته  بحد  االتهام  من  جتعل  اتهام 

ق�سائي  حكما  وكاأنه  واملطالبة  والرحيل  واملالحقة 

اأثار  من  له  ملا  به  الت�سليم  ميكن  ال  اأمر  وهو  نهائي 

اأنها  ، كما  االأ�سعدة  �سلبية عديدة وكبرية على كافة 

خمالفة للعديد من االتفاقيات الدولية التي التزمت 

بها الكويت يف فرات �سابقة  .

دولة  توقيع  اأن  الد�ستورية  احلركة  واأ�سارت    

على  خروجا  ميثل  االأمنية  االتفاقية  على  الكويت 

يف  �سطرت  التي  اخلليجي  التعاون  جمل�ض  اأه��داف 

دول  اأنظمة  تطوير  اإىل   والهادفة  تاأ�سي�سه   بداية 

االإطماع  اأم��ام  ال�سفوف  وتوحيد  ال�سيا�سة  اخلليج 

العمل امل�سرك  والتهديدات اخلارجية واالتفاق على 

تقوية  اج��ل  من  والنفطية  اخلارجية  ال�سيا�سة  يف 

مركز دول اخلليج اأمام التحديات االإقليمية والدولية 

على  الكويت  وبتوقيع  واالقت�سادية  منها  ال�سيا�سية 

هذه االتفاقية فاإنها بذلك حتيد يف تراجع �سريح عن 

اأهداف املجل�ض االأ�سا�سية يف اإطار تبنى اجتاه �سلبي 

بتعزيز النهج االأمني الداخلي املقيد حلريات ال�سعب 

وحقوقه .

اأن  االإ�سالمية  الد�ستورية  احل��رك��ة  وذك���رت 

اختالف  �سارخ  وب�سكل  جتاهلت  االأمنية  االتفاقية 

طبيعة االأنظمة الد�ستورية والقانونية والق�سائية بني 

دول اخلليج العربي وهو اأمر معروف وال ميكن جتاهله 

حني تطبيق هذه االتفاقية ، وبناء عليه فان اختالف 

االأنظمة القانونية والق�سائية بني دول اخلليج العربي 

واملوؤ�س�سات  االأفراد  بحقوق  البني  االإخالل  �سانه  من 

احلرج  من  حال  يف  الكويت  دولة  موؤ�س�سات  ويدخل 

حني التطبيق ناهيك عن االإ�سكاليات املتوقعة ب�سبب 

وتطبيق  قراءة  واختالف  القوانني  واختالف  تنازع 

وتف�سري كل دوله من دول اخلليج ملواد االتفاقية التي 

ينق�سها  والتي  املبهمة  امل��واد  من  العديد  تت�سمن 

الو�سوح مع �سعف ال�سياغة .

اإىل  االإ�سالمية  الد�ستورية  احلركة  و�سددت    

موؤ�س�سات  خالل  من  ال�سعبي  االلتفاف  �سرورة  على 

وال�سخ�سيات  ال�سيا�سية  وتياراته  امل��دين  املجتمع 

العامة وو�سائل االإعالم اإىل التحرك الإيقاف م�سادقة 

جمل�ض االأمة احلايل على هذه االتفاقية والتي �ستعترب 

جمل�ض  على  تاريخي  عار  و�سمة  اعتمادها  حال  يف 

االأمة واحلكومة احلاليني ورده د�ستورية على ح�ساب 

احلقوق واحلريات العامة .

حفظ اهلل الكويت و�سعبها من كل مكروه

احلركة الد�ستورية االإ�سالمية

الكويت 2014-2-10

الحركة الدستورية اإلسالمية: االتفاقية األمنية 
تتضمن مخالفات كبيرة للدستور والمواثيق الدولية

احلركة الد�ستورية االإ�سالمية: 
اإقرار جمل�س االأمة احلايل 

لالتفاقية االأمنية اخلليجية 
يدخل البالد يف اإطار الد�لة 

البولي�سية

بيان احلركة الد�ستورية عن التفاقية الأمنية اخلليجية 
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داهم  ال�سيا�سي  والنا�سط  االعالمي  قال 

القحطاين من ح�سابه على توير اأن اخلام�ض 

تاريخ  يف  عاديا  يكن  مل  دي�سمرب  من  ع�سر 

اإنتقلت  اليوم  هذا  ففي  ال�سيا�سي  الكويت 

تو�سف  والتي  االإ�سالمية  الد�ستورية  احلركة 

باأكرث التيارات ال�سيا�سية يف الكويت واخلليج 

ال�سيا�سي  التيار  مرحلة  من  تنظيما  العربي 

اإنتقايل  عام  موؤمتر  اإىل  الواحد  التنظيمي 

ي�سم 20 �سخ�سية �سيا�سية مل تنتم قبل ذلك 

يهدف  نادر  اإ�ستثناء  يف  الد�ستورية  للحركة 

لتندمج  للحركة  التنظيمية  االأطر  تغيري  اإىل 

من  تعمل  �سيا�سية  و�سخ�سيات  تيارات  مع 

ذو  املحافظ  االإط��ار  باحلركة  وجتمعها  قبل 

هيئة  اأو  حزب  لت�سكل  االإ�سالمية  املرجعية 

يف  العام  املوؤمتر  جنح  اإن  جديدة  �سيا�سية 

ال�سنتني املقبلتني يف حتقيق هذا الهدف .

ويرمز  االإ�سالمية«  الد�ستورية  »احلركة 

كاأول   1991 العام  يف  ت�سكلت  حد�ض  ب�  لها 

تنظيم �سيا�سي يف الكويت ياأخذ ال�سكل العلني 

الكويت  دولة  حترير  بعد  التنظيمي  واالإطار 

من الغزو العراقي ليعقب ذلك حتول عدد من 

التيارات ال�سيا�سية غري املعلنة اإىل تنظيمات 

رغم  دورية  واإجتماعات  لديها مقرات  معلنة 

يف  ال�سيا�سي  العمل  ينظم  قانون  وجود  عدم 

الكويت اإىل اليوم .

باالأحزاب  يعرف  الكويتي  والد�ستور 

اجلماعات  مفهوم  �سمن  وي�سعها  ال�سيا�سية 

ال�سيا�سية ولهذا يبدو غري دقيق القول

مينع  ومل  ي�سمح  مل  الكويتي  الد�ستور  اأن 

بل  بذلك  �سمح  فالد�ستور  االأح��زاب  ت�سكيل 

ال�سيا�سية  اجلماعات  اأعطى  حني  وع��ززه 

�سبقت  مهمة  منزلة  االأح��زاب  بالطبع  وهي 

ذكرت  حني  ال�سابقني  ال��وزراء  روؤ�ساء  حتى 

املتعلقة   56 ل��ل��م��ادة  التف�سريية  امل��ذك��رة 

االأمري  يجريها  التي  التقليدية  بامل�ساورات 

قبيل تعيني رئي�ض الوزراء حني عرفت املذكرة 

تعيني  ت�سبق  “التي  باأنها  امل�ساورات  ه��ذه 

التي  امل�ساورات  وهي  الوزراء،  جمل�ض  رئي�ض 

نظر  وجهة  الدولة  رئي�ض  مبوجبها  ي�ستطلع 

يف  ال��راأي  �ساحبة  ال�سيا�سية  ال�سخ�سيات 

االمة  جمل�ض  رئي�ض  مقدمتها،  ويف  البالد 

وروؤ�ساء   ، ال�سيا�سية  اجلماعات  وروؤ�ساء   ،

الدولة  الذين يرى رئي�ض  ال�سابقني  الوزارات 

من املفيد ان ي�ستطلع راأيهم ، من اليهم من 

ا�سحاب الراأي ال�سيا�سي”.

الد�ستورية  للحركة  العام  املوؤمتر  اإذن 

�سيا�سية  �سخ�سية   20 مب�ساركة  عقد  الذي 

اأعطيت  للحركة  التنظيمية  االأطر  خارج  من 

لهم �سفة ع�سو عامل ل�سنتني ميار�سون فيها 

املوؤمتر  باأع�ساء  املناطة  ال�سالحيات  كل 

ومن  األقيت  التي  اخلطب  يف  ح��دد  ال��ع��ام 

حممد  اجلديد  العام  االأمني  خطاب  اأبرزها 

باأنه  يو�سف  �سابق  ووزي��ر  نائب  وهو  العليم 

من معتديل احلركة واإن يف املواقف احلا�سمة 

يعترب �سقرا حقيقيا ومن ذلك قيامه حني كان 

1996-1999باإ�ستجواب  الربملان  يف  ع�سوا 

وهو  الكويت  تاريخ  يف  ال���وزراء  اأق��وى  اأح��د 

رحمه   - النا�سر  �سعود  ال�سيخ  االإعالم  وزير 

لالإ�ستقالة  بدفعه  اآخرين  مع  وجناحه  اهلل- 

على خلفية ال�سماح بكتب خمالفة يف معر�ض 

الكتاب الدويل .

�سلطته  اأ�ستغل  وزيرا  كان  وحني  اأنه  كما 

كوزير للطاقة واأعر�ض ،من دون الرجوع اإىل 

 ، الكويت  العرف يف  كما هو  ال��وزراء  جمل�ض 

 2000 ال��وزراء  ملحكمة  الدائمة  اللجنة  لدى 

وزير  بحق  املقدم  البالغ  حفظ  ق��رار  على 

والذي  اخلليفة  علي  ال�سيخ  ال�سابق  النفط 

الوزير  قدمه  من  يكون  اأن  ال�سدف  �ساءت 

 2001 العام  ال�سبيح  عادل  الدكتور  االأ�سبق 

الد�ستورية  للحركة  املوؤ�س�سني  االأع�ساء  اأحد 

االإ�سالمية .

اآنذاك  الوزير  قرار   : القحطاين  وتابع 

البالغ  حفظ  على  االعرا�ض  العليم  حممد 

دون  من  اخلليفة  علي  ال�سيخ  بحق  املقدم 

من  بعتب  ووج��ه  ال���وزراء  ملجل�ض  ال��رج��وع 

اإىل  اأدى  كما   ، النظام  يف  نافذه  �سخ�سيات 

ميلكهما  التي  الوطن  وتلفزيون  جريدة  ت�سن 

ملعاقبته  العليم  �سد  �سعواء  حرب  اخلليفة 

العليم  االإعرا�ض وتوج ذلك يف جتريح  على 

فيما يتعلق بق�سية �سراء ح�سة من �سركة داو 

امل�سادة  احلملة  وجناح  االأمريكية  كيميكال 

داهم القحطاني : من سيقود الحركة 
الدستورية اإلسالمية في أهم مرحلة من 

تاريخها سيكون ذو شخصية معتدلة وحازمة

تعليق داهم القحطاني على الجمعية العمومية للحركة الدستورية

تغريدات
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التي �سارك فيها ب�سكل منف�سل وغري من�سق 

اأدت  ظروف  خلق  يف  اأخرى  �سيا�سية  تيارات 

الحقا  الكويت  وتغرمي  ال�سفقة  اإلغاء  اإىل 

اأن  قبل  لذلك  نتيجة  دوالر  ملياري  من  اأكرث 

العليم كان  اأن  ويك�سف  الروؤية موؤخرا  تت�سح 

مربحة  الأنها  ال�سفقة  الإلغاء  الراف�سني  من 

للكويت وهو ما ثبت بالفعل الحقا حني اأرتفعت 

يرى  من  هناك  كان  واإن  داوكيكيمال  اأ�سهم 

التي كانت  امل�سانع  واإن  ال�سفقة خا�سرة  اأن 

�ست�سريها الكويت كانت خا�سرة .

�سيقود  من  اإذن   : القحطاين  واأ�ساف 

احلركة الد�ستورية االإ�سالمية يف اأهم مرحلة 

معتدلة  �سخ�سية  ذو  �سيكون  تاريخها  من 

الربملان  يف  العمل  له  ،و�سبق  حازمة  لكنها 

اآلية  بالتايل  ويعرف  ال���وزراء  جمل�ض  ويف 

وظروف اإ�سدار القرار ما يتيح له فهما اأكرب 

للتعديالت االإ�سالحية املطلوبة .

وبني القحطاين اأن العليم تعر�ض ل�سغوط 

االأم��ني  من�سب  لقبول  احلركة  من  كبرية 

لكن  الر�سيح  رف�ض  �سفا  على  وك��ان  العام 

�سعور الكثريين يف احلركة اأن املرحلة تتطلب 

متت  العليم  وخربة  مبوا�سفات  عاما  اأمينا 

تزكيته يف املوؤمتر مب�ساركة ال�سخ�سيات غري 

احلركية التي دعيت ب�سكل اإ�ستثنائي ليكونوا 

والتزكية  العام   املوؤمتر  يف  عاملني  اأع�ساء 

متت لعد م خو�ض اأي مر�سح اآخر رغم قيام 

املحامية  بر�سيح  املوؤمتر  ع�سوات  من  ع�سر 

الالئحة  تن�ض  كما  للمن�سب  املعتوق  اإ�سراء 

اإال اأن املعتوق رف�ست هذا الر�سيح .

: �سنخت�سر ما طرح  القحطاين  واأو�سح 

يف  احلركة  لقيادات  ومداخالت  خطب  من 

بالنهاية  وهي  وحمددة  وا�سحة  نقاط  �سكل 

لي�ست  لكنها  احل��رك��ة  تطلعات  ع��ن  تعرب 

قرارات ملزمة  :

اأداءه���ا  يف  ت��ط��ورا  �سهدت  احل��رك��ة   -

املا�سية  �سنوات  االأرب���ع  خ��الل  ال�سيا�سي 

اإتهامها  وجتد قبوال يف ال�سارع بعد فرة من 

بالتهاون والت�ساهل مع الطرح احلكومي .

- ال�سخ�سيات املنتمية للحركة اإ�ستطاعت 

اأن تربز يف الو�سط ال�سيا�سي ويكون لها تاأثري 

ق�سايا  يف  ال�سيا�سي  العمل  قيادة  يف  وا�سح 

الوطنية  لالإ�ستحقاقات  الت�سدي  ويف  معينة 

�سيا�سية  و�سخ�سيات  تيارات  مع  بالتعاون 

اأخرى ومن هذه ال�سخ�سيات الدكتور جمعان 

ال�سواغ  وف��الح  الدويلة  ومبارك  احلرب�ض 

وحممد  ال�ساهني  واأ���س��ام��ة  املطر  وحممد 

الدالل وعبدالرحمن عبدالغفور وعلي ال�سند 

و�سامي العدواين واإ�سراء املعتوق وغريهم .

- كانت للحركة �سراكات وطنية مع قوى 

تتعلق  ق�سايا  يف  وطنية  �سيا�سية  وتيارات 

باالإ�سالح والت�سدي للف�ساد .

لت�سويه  تعر�ست حلملة ظاملة  احلركة   -

رموز احلركة و�سخ�سياتها ومت الت�سدي لها 

بالرباءة  عديد  اأحكام  و�سدرت  ق�سائيا  اإما 

اأو بالتو�سيح يف و�سائل االإعالم يف حني ترفع 

البع�ض عن اخلو�ض يف هذا االأمر .

- هناك �سعوبات يف املوارد املالية تواجه 

احلركة وهو اأمر ال يكاد ي�سدق البع�ض خارج 

الكويت ، والبد من الت�سدي لذلك مبا يحقق 

بع�ض االأهداف ومنها اإن�ساء قناة ف�سائية .

مع  جماعي  ب�سكل  العمل  مطلوب   -

التيارات وال�سخ�سيات االأخرى ب�سراكة وطنية 

للت�سدي للتغريات التي متر بها املنطقة ومن 

اأهمها التقارب االأمريكي االإيراين ، وما يقوم 

على  التحري�ض  االإنقالبيني يف م�سر من  به 

احلركات االإ�سالمية .

احلركة تقدر من يختلف معها لكنه يدافع 

ت�ستهدف  ظاملة  حلمالت  تتعر�ض  حني  عنها 

االإ�سالح ب�سكل عام ولي�ض احلركة لوحدها 

- احلركة لي�ست جمرد قيادات كبرية يف 

ال�سن ولي�ست حركة �سبابية بل هي مزيج من 

هذا وذاك فاالأجيال تعمل مع بع�سها البع�ض 

بتناغم ويف هذا ال�سدد احلركة ت�سيد باالأدوار 

ال�سابقة  قياداتها  بها  قامت  التي  املهمة 

وعلى راأ�سهم االأمناء العامني ال�سابقني وهم 

وعي�سى  و  اليا�سني  املهلهل  جا�سم  الدكتور 

ال�ساهني و الدكتور بدر النا�سي .

- احلركة تريد اأن حتقق اأحالما تتجدد 

اجلامد  الواقع  من  الكويت  تتحول  اأن  ومنها 

اإىل اأن تكون اأكرث اإ�سراقا وتطورا .

- احلركة وهي تيار �سيا�سي اأ�سا�سه كتاب 

اهلل وبنيانه ال�سورى والدميقراطية تتطلع اأن 

التيارات  مع  بال�سراكة  لت�سكل  عملها  تطوير 

حزب  املحافظ  االإجت��اه  ذات  وال�سخ�سيات 

اأوهيئة �سيا�سية متثل غالبية االإجتاه املحافظ 

ب�سفافية  يتم  اإتفاق موؤ�س�سي  الكويت عرب  يف 

ويكون لل�سباب والن�ساء دور موؤثر فيه .

- هذا احلزب اأو الهيئة ال�سيا�سية العمل 

فيها يتعلق باملجتمع ككل وال تنح�سر فقط يف 

اأو  احلكومة  يف  التواجد  اأو  االإنتخابي  ال�ساأن 

الربملان .

من  واإنتقالها  احلركة  اآلية  تطوير   -

التنظيم بال�سورة احلالية اإىل العمل احلزبي 

كان مطروحا منذ تاأ�سي�ض احلركة 1991 ومت 

التاأكيد عليه مبنا�سبة مرور ع�سر �سنوات على 

اإن�ساء احلركة 2001 .

اإىل  دعا  اأوائ��ل من  من  كانت  - احلركة 

ومتثل  الكويت  يف  ال�سيا�سي  النظام  تطوير 

العام  ل��الأم��ني  �سحايف  ت�سريح  يف  ذل��ك 

للحركة العام 1995 عي�سى ال�ساهني دعا فيه 

من  احلكومة  وت�سكيل  االأح��زاب  اإ�سهار  اإىل 

اأغلبية �سعبية منتخبة .

بتقييم   2004 العام  قامت  احلركة   -

�سركة  ع��رب  واالإداري  املوؤ�س�سي  اأداءه����ا 

اخلروج  ومت  الكويت  خارج  من  متخ�س�سة 

اآخر  واأعيد تطبيقها يف  واآليات جيدة  بنتائج 

�سنتني حيث �سهد عمل احلركة تطورا الفتا .
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بيانات

الد�ستورية  للحركة  العام  الأميين  اأكييد 

بن  التعاون  �سرورة  العليم  حممد  الإ�سالمية 

كل القوى ال�سيا�سية من اأجل الإ�سالح ال�سيا�سي 

ان  اإىل  م�سرياً  الكويت،  م�سلحة  يحقق  الذي 

ممدودة  يدها  الإ�سالمية  الد�ستورية  احلركة 

للجميع للتعاون ملا يف م�سلحة الكويت.

وقال العليم يف موؤمتر �سحفي: ان احلركة 

انتخاب  ومت  بالأم�س  العام  موؤمترها  عقدت 

الالئحة  واعتماد  العامة  والأمانة  العام  الأمن 

تعدها  التي  احلركة  وا�سرتاتيجية  الأ�سا�سية 

كان  العام  املوؤمتر  ان  مبيناً  العامة،  الأمانة 

فيه،  حا�سرة  الكويت  م�سلحة  وكانت  �سفافاً، 

م�سلحة  فاإن  الد�ستورية  احلركة  عودتنا  وكما 

الكويت هي اأهم ما ت�سبو اإليه كموؤ�س�سة �سيا�سية 

تعمل يف ال�ساأن الكويتي ال�سيا�سي.

�صفافية

كيان  ه��ي  الد�ستورية  احل��رك��ة  ان  وت��اب��ع: 

موؤ�س�سي تعمل عن طريق العمل املوؤ�س�سي يف اتخاذ 

قراراتها وتعتمد على الو�سوح والعلنية وال�سفافية 

اإىل ان املرحلة القادمة  يف تلك القرارات، م�سريًا 

�ستكون احلركة فيها اأكرث انفتاحًا على ال�سركاء يف 

ال�ساأن ال�سيا�سي، مو�سحًا ان من اأهم االأمور التي 

تبحثها احلركة يف جمال�ض قراراتها هذه التجربة 

التي عا�ستها احلركة الد�ستورية االإ�سالمية على ما 

يقارب ربع قرن.

عليها  التجربة مر  اأن هذه  اإىل  العليم  واأ�سار 

قوة  نقاط  هناك  وكانت  واإخ��ف��اق��ات،  جناحات 

ولكنها جتربة مهمة  التجربة،  لهذه  ونقاط �سعف 

عليها،  لل�سراكة  للمجتمع  نطرحها  ان  وث��ري��ة 

مبا  وتنميتها  التجربة  هذه  تطوير  يف  ونت�سارك 

يخدم الوطن بيننا وبني ال�سركاء ال�سيا�سيني الذين 

حمافظ  وتوجه  م�سركة  ف�ساءات  وبينهم  بيننا 

موجود يف البلد،

�سركاء

يخدم  مبا  اجلميع  مع  نتعاون  اننا  وت��اب��ع: 

م�سلحة الكويت واهل الكويت، فنعمل على تو�سيع 

وتعري�ض قاعدة هذه التجربة، ونرحب مبن يحمل 

الهموم امل�سركة نف�سها مل�سلحة الكويت والوطن، 

محمد العليم: الك�������������������ويت تمر بمرحلة سياسية صعبة تحتاج 
املوؤمتر ال�سحايف للمهند�س حممد العليم 

الكويتي  وال�سعب  االأمني  البالد وويل عهده  اأمري  الد�ستورية اال�سالمية �سمو  هناأت احلركة 

مبنا�سبة حلول اليوم الوطني 25 وذكرى التحرير 26 فرباير.

االجتماعي  والرابط  التكافل  ان  على  الوطنية  االأيام  مبنا�سبة  بيانها  يف  احلركة  و�سددت 

املا�سية  منعطفاتها  يف  احلقيقي  الكويت  �سور  هي  الد�ستورية  بال�سرعية  والتم�سك  والوطني 

واحلا�سرة كلها، واأنها بعد اهلل عز وجل �سبب جتاوز الوطن العزيز ملختلف التحديات اخلارجية 

والداخلية.

الكويتي  ال�سعب  ت�سحيات وجهود  املقام  اال�سالمية يف هذا  الد�ستورية  وا�ستذكرت احلركة 

الكرمي من اأجل ا�ستقاللها 1961 وحتريرها 1990/1991، م�ستح�سرة على وجه التحديد �سهداء 

الكويت  ونه�سة  وا�ستقالل  حلماية  الكبرية  وجهودهم  املختلفة  التاريخية  املراحل  عرب  الكويت 

وجهود املرابطني من اأهل الكويت يف الداخل وجهود الكويتيني يف اخلارج التي تكللت با�سمى �سور 

العمل بد�ستور  الكويت 1991 وعودة  ال�سعبي بجدة من اجل حترير  املوؤمتر  الوطنية يف  الوحدة 

1962، كما ال يفوتنا اال�سادة مب�ساندة الدول ال�سقيقة وال�سديقة الذين كانوا خري عون و�سند.

وتطلعت احلركة يف هذه املنا�سبة العزيزة اىل �سرورة اال�ستفادة من درو�ض املا�سي وت�سحيات 

الكويتيني من اأجل توحيد اجلهود لر�سم م�ستقبل اأف�سل واأكرث ا�ستقرارًا وتقدما وازدهارا للكويت 

احلريات  ودعم  الوطنية  الوحدة  وتعزيز  اال�سالمية  العربية  الهوية  تاأ�سيل  خالل  من  و�سعبها 

العامة والعمل من اجل ا�سالح امل�سرية ال�سيا�سية والد�ستورية.

�سائلة اهلل ان يرحم �سهداءنا االأبرار وان يحفظ الكويت و�سعبها ويدمي اأفراحها.

الحركة الدستورية االسالمية : التكاتف 
والترابط االجتماعي والتمسك بالشرعية 

الدستورية هي سور الكويت الحقيقي

بيان الحركة الدستورية عن دستور تونس 
دولة  اأ�س�ض  ير�سى  تاريخي  تون�ض اجلديد مك�سب  د�ستور   : االإ�سالمية  الد�ستورية  احلركة 

دميقراطية وميهد الطريق النتقال �سيا�سي توافقي

املجل�ض  فعاليات م�سادقة  بالغ  باهتمام  الكويت  االإ�سالمية يف  الد�ستورية  تابعت احلركة 

الوطني التاأ�سي�سي التون�سي باأغلبية �ساحقة على د�ستور تون�ض اجلديد  ، معتربة اأن هذا مك�سب 

تاريخي ير�سى اأ�س�ض دولة دميقراطية وميهد الطريق النتقال �سيا�سي توافقي

 وهناأ االأمني العام للحركة الد�ستورية االإ�سالمية م. حممد العليم ال�سعب التون�سي بجميع 

للبالد  ي�سمح  اأن  �ساأنه  من  والذي  الوطنية  امل�سوؤولية  روح  واإعالء   ، التوافق  هذا  على  اأطيافه 

باجتياز املراحل املقبلة لالنتقال ال�سيا�سي بنجاح.
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لقاءات

و�سنكون  وتطويرها،  التجربة  هذه  الن�ساج  ونتعاون 

الو�سوح  يف  معنى  من  الكلمة  حتمل  ما  بكل  �سركاء 

االآليات  وف��ق  يكون  وال��ق��رار  والتعاون  وال�سفافية 

نحن  العليم:  وا�ساف  للحركة.  واملوؤ�س�سية  الالئحية 

نعتقد ان الكويت متر مبرحلة �سيا�سية �سعبة حتتاج 

من  للخروج  اجلهود  وت�سافر  اجلميع  تعاون  اىل 

اىل  م�سريًا  االخرى،  احداها  تلد  التي  االزمات  هذه 

االن�سداد،  الكويت يقرب من  ال�سيا�سي يف  االفق  ان 

ما  املحاوالت  هذه  لكن  لال�سالح  حماوالت  وهناك 

ار�سية  اليجاد  والدعم  التفاعل  اىل  حتتاج  زال��ت 

مل�سروع ا�سالحي يخدم الكويت واهلها، وكل من يقيم 

على اأر�ض الكويت.

متغريات �صيا�صية

ال  الكويتي  ال�سيا�سي  الو�سع  ان  العليم  وب��ني 

جدًا  قا�سية  مبنعطفات  مر  فقد  اأح��د،  على  يخفى 

خالل ال�سنوات املا�سية، مت حل الربملان �ست مرات، 

ان  ن�ستطيع  ال  حكومات  عدة  تغيري  اىل  باال�سافة 

االنتخابي  النظام  تغيري  اىل  باال�سافة  نح�سيها، 

بالكويت،  ال�سيا�سي  الو�سع  ا�سباب  احد  ا�سبح  الذي 

التعاون  بروح  االزم��ات،  هذه  حل  ب�سرورة  مطالبًا 

ان  العليم  وبني  اال�سالحي.  والتحرك  اجلميع  مع 

من  بد  وال  تقومي،  من  لها  البد  ا�سالحية  اي جتربة 

تعزيز النقاط االيجابية فيها وجتاوز النقاط ال�سلبية 

وان�ساج الفكرة بطريقة اكرب خلدمة الوطن، م�سريًا 

اىل انه البد ان يكون هناك انفراجة قريبة، فال ميكن 

باأي حال من االحوال ان ي�ستمر الو�سع بهذه الق�سوة 

االنفراجة،  تخلق  ما  دائمًا  ف��االأزم��ة  كبرية،  ف��رة 

وهذه االنفراجة حتتاج اىل التعاون من اجلميع ومن 

يخدم  اإ�سالحي  م�سروع  و�سع  خالل  من  ال�سلطة 

الوطن واملواطنني.

حماربة الف�صاد

كبرية،  مرحلة  اىل  و�سل  الف�ساد  ان  وا�ستطرد: 

فقد اأ�سبحت حماربته واجبًا وطنيًا على اجلميع الن 

البنية اال�سا�سية التي نتعامل معها تدعم وجود الف�ساد 

واال�سالح  اال�سالح،  ين�سد  واجلميع  واالداري  املادي 

له مقوماته من خالل ت�سكيل احلكومات التي ال تبنى 

يحتاج  احلكومات  تلك  فت�سكيل  لذا  برنامج،  على 

اىل مراجعة، ويجب ان يقوم ت�سكيل احلكومات على 

االجناز احلقيقي وخطة وا�سحة ونهج وا�سح.

اإيران

وقال نحن نعي�ض و�سط اقليم ح�سا�ض، فهذا اأمر 

االتفاق  ذلك  على  مثال  واب�سط  اخلطورة،  غاية  يف 

التو�سعي  ايران  وم�سروع  االيراين،  االمريكي  الغربي 

جارة  دول��ة  اي��ران  نعم  اح��د،  على  يخفى  ال  وال��ذي 

ما  ولكن  متبادل،  احرام  يكون هناك  ان  يجب  لكن 

نراه من تدخالت �سافرة موجودة على ار�ض الواقع، 

وق�سية �سوريا خري دليل.

موؤ�صرات

ال  الكويت  يف  ال�سيا�سي  الو�سع  ان  وا���س��اف: 

للنفط،  بدائل  عن  يبحث  من  فهناك  احدا،  ير�سي 

و�سط  الرملي  والنفط  ال�سخري  النفط  ظهر  فقد 

نحن  فماذا  النفط،  برميل  �سعر  بانخفا�ض  توقعات 

او  ثالثني  اىل  النفط  برميل  �سعر  و�سل  اذا  فاعلون 

�ستني دوالر مع عدم وجود م�سادر بديلة للدخل.

عالقة حممودة

وا�سار اىل ان العالقة االجتماعية واالأخوية اأحد 

ا�سا�ساته،  من  وا�سا�ض  الكويتي،  املجتمع  موؤ�سرات 

فعالقتنا مع اال�سرة عالقة حممودة، ويجب ان ت�ستمر، 

ومن املهم توا�سلنا معهم، لكن العالقة ال�سيا�سية البد 

ان تقوم وفق القانون والد�ستور، ومن اأخطاأ يجب اأن 

اأن  يجب  ُي�سب  ومن  اأخطاأ،  اإنه  له  ونقول  نواجهه 

مواده  يف  العالقة  هذه  وزع  فالد�ستور  بذلك،  نخربه 

بني دفتي املادة الرابعة واملادة ال�ساد�سة، والذي توؤكد 

االوىل على اأن احلكم يف ذرية مبارك الكبري واالأخرى 

توؤكد اأن االأمة م�سدر ال�سلطات. وتابع: نحن كحركة 

الكويت،  لبلدنا  اال�ستقرار  نتمنى  ا�سالمية  د�ستورية 

الد�ستورية  االآليات  وفق  يكون هناك حوار  ان  ويجب 

االن�سان،  وحقوق  النا�ض  كرامة  يكفل  مبا  والقانونية 

واحلريات  الكويت  وتنمية  ا�ستقرار  يكفل  ومب��ا 

العامة، م�سريا اىل ان احلركة الد�ستورية اال�سالمية 

خطها وا�سح منذ ما يقارب 25 عاما، فاحلركة لها 

م�ساهمتها يف احلكومة والربملان، وت�سعى اىل التعاون 

مع اجلميع ب�سكل اإ�سالحي وموؤ�س�سي، كما اأننا ن�سعى 

القانون  �سيا�سي قادم وفق  نواة حلزب  نكون  ان  اىل 

والد�ستور، مطالبا ب�سرورة الدفع بهذا القانون، فقد 

اأ�سبح من ال�سروري ان تكون هناك كيانات �سيا�سية 

وم�سادر  اف��راده��ا  عن  ويعلن  وا�سح  ب�سكل  تعمل 

ال  كيانات  وجود  من  اف�سل  وم�ساريفها،  متويلها، 

يحكمها القانون.

حتقيق التنمية

القوى  ك��ل  اىل  ر���س��ال��ة  العليم  حممد  وّج���ه 

وايجاد  اخلالفات  جتاوز  �سرورة  مفادها  ال�سيا�سية 

اإ�سالحي  م�سروع  خالل  من  للعمل  م�سركة  ار�سية 

لتطوير الكويت وتنميتها، كما توجه بال�سكر اىل ابناء 

نالها  التي  الثقة  على  اال�سالمية  الد�ستورية  احلركة 

باختياره امينا عاما للحركة الد�ستورية اال�سالمية يف 

دورتها اجلديدة.

�صركاء

الكتل  م��ع  �سركاء  نحن  العليم:  حممد  ق��ال 

ال�ساحة  يف  امل��وج��ودة  الوطنية  وال�سخ�سيات 

ال�سيا�سية، ونتعاون معها للعمل يف االإ�سالح ال�سيا�سي 

الذي يحقق م�سلحة الكويت، مطالبا ب�سرورة جتاوز 

ال�سلبيات وتعزيز االإيجابيات، م�سريا اىل ان احلركة 

اال�سالحية  املعار�سة  يف  ال�سركاء  من  جدية  مل�ست 

اىل ايجاد اآلية من املمكن ان حتقق النجاح والتنمية 

واال�ستقرار ال�سيا�سي يف الفرة املقبلة.

م�سلحة الكويت

كل  فوق  الكويت  م�سلحة  اأن  العليم  حممد  اأكد 

العام  موؤمترها  يف  احلركة  اأكدته  ما  وهذا  اعتبار، 

وال�سفافية  الو�سوح  ان  اىل  م�سريا  االول،  ام�ض 

والتعاون واتخاذ القرار �ستكون وفق االآليات الالئحية 

واملوؤ�س�سية للحركة.

محمد العليم: الك�������������������ويت تمر بمرحلة سياسية صعبة تحتاج 

نتطلع اأن تكون احلركة 
الد�ستورية االإ�سالمية 

نواة حلزب �سيا�سي

املوؤمتر ال�سحايف للمهند�س حممد العليم 
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مقاالت

أتحداكم

التي  والتيارات  امل�سلمني  االخ��وان  تيار 

ت�سري على املنهج نف�سه متكنت من خالل هذا 

النهج من ايجاد كوادر من الكفاءات ال�سبابية 

التي ا�ستطاعت، بف�سل تربيتها وح�سن تكوينها 

على  العالية  املنا�سب  اىل  الو�سول  وتعليمها، 

خا�سة  بكاريزما  ومتيزت  الر�سمي،  امل�ستوى 

لذلك  ال�سعبي،  امل�ستوى  على  طرحها  يف 

يف  التدري�ض  هيئة  اع�ساء  اب��رز  منهم  جتد 

اجلامعة والتعليم التطبيقي، وجتد كذلك ابرز 

االطباء واجلراحني من املنتمني اليهم، وق�ض 

يف  اما  والنفطية،  املهنية  النقابات  ذلك  على 

م�سر فقد متكنوا يف عهد ح�سني مبارك من 

واملهند�سني  االطباء  نقابات  على  ال�سيطرة 

منظمني  ك��ان��وا  والن��ه��م  املحامني،  واحيانا 

وكانوا يح�سنون ا�ستغالل طاقاتهم ويندرجون 

واالجت��اه،  املعامل  وا�سحة  واح��دة  راي��ة  حتت 

لذلك حر�ض خ�سومهم الذين بيدهم ال�سلطة 

من  وظلمًا  ق�سرًا  اق�سائهم  على  وال��ق��رار 

بكفاءاتهم  اليها  و�سلوا  التي  املنا�سب  هذه 

التيار  لهذا  ي�سفع  ومل  احيانًا،  باالنتخابات  او 

االعالم  فاآلة  الطويلة،  م�سريته  يف  �سلميته 

املرئي واملقروء بيد االنظمة واخل�سوم دائما، 

الهدف  ت�سويه  من  خاللها  من  متكنت  والتي 

والو�سيلة لهذه امل�سرية، كيف ال وقد مت اعدام 

امثال  م�سر  ن�ساء  ارح��ام  اجنبته  من  خري 

من  وفرغلي  ع��ودة  وعبدالقادر  قطب  �سيد 

م�ستنكرا،  او  حمتجًا  ال�سارع  يتحرك  ان  دون 

ب�سبب التالعب مب�ساعر النا�ض وتلفيق التهم 

ت�ساق  دفعة  لكل  واجلاهزة  املعلبة  االنقالبية 

للمعبد قربانا للفرعون! ومع اال�سف ان بع�ض 

اأنظمة اخلليج تعيد ال�سرية من دون ان تنتبه 

اىل ان فرعون هلك بينما �سيد واخوانه احياء 

ال�سباب  ماليني  قلوب  يف  واأفكارهم  باآرائهم 

ان  والغريب  واال�سالمي،  العربي  العامل  يف 

االخوان الذين و�سلوا للحكم باالنتخاب احلر 

والنزيه ُيتهمون ب�سعيهم لل�سلطة، بينما الذي 

ينقلب على ارادة ال�سعب وي�سيطر على احلكم 

حتت  بالر�سح  مطالبته  تتم  والنار  باحلديد 

ا�ستغالل  يوجد  هل  جميلك«!  »كّمل  �سعار 

مب�ساعر  التالعب  يف  هذا  من  اكرث  لالعالم 

النا�ض الغالبة؟!

االن اتوجه متحديًا بع�ض من داأب بت�سويه 

م�سرية هذا التيار م�ستغال حملة االفراء التي 

عمت الو�سط االعالمي:

والء  ان  قال  ال��ذي  الوكيل  بال�سيخ  اب��داأ 

ياأتي  ان  احتداه  للكويت!  لي�ض  الكويت  اخوان 

بدليل واحد على كالمه!

ال�سيخ  اثاره  مبا  اليوم  اىل  يدندن  الذي 

�سعود النا�سر غفر اهلل له حول مقابالته مع 

بع�ض رموز التيار اال�سالمي اثناء الغزو والتي 

�سحيحة،  انها غري  الق�سائية  االحكام  اثبتت 

نتحداه ان يثبت غري ذلك.

القطاع  يف  اال�سرابات  ان  يدعي  ال��ذي 

�سنيعة  م��ن  االي���ام  ه��ذه  املتوقعة  النفطي 

االخ��وان  ا�سماء  يعلن  ان  نتحداه  االخ���وان! 

او  اليوم،  النفطية  النقابات  يديرون  الذين 

النفطي  بالقطاع  امل�سوؤولني  ا�سماء  لنا  يذكر 

من اال�سالميني!

الذي ال يزال يدعي ان االخوان كانوا وما 

احتداه  الربية،  وزارة  على  م�سيطرين  زالوا 

�سواء  امل�سوؤولني  من  واحدا  ا�سما  يعطيني  ان 

كان وزيرا او وكيال او وكيال م�ساعدا او مدير 

منطقة حم�سوبا على االخوان ومن خالله تتم 

ال�سيطرة على الوزارة!

عن  يعلن  ان  ك��ان  م��ن  ك��ائ��ن��ًا  احت���دى 

مناق�سة حكومية او غري حكومية اخذتها بغري 

وجه حق! اأي مناق�سة خالل م�سريتي الطويلة 

يف العمل التجاري.

يقول  وال  االج��اب��ة  يف  اجلدية  امتنى   -

ان  حتديت  عندما  احدهم  قال  كما  احدكم 

يدل  التمويل  بيت  يف  واح��دا  ا�سما  يل  يذكر 

على �سيطرتنا عليه، فاجاب ان عجيل الن�سمي 

رئي�ض اللجنة ال�سرعية! وكاأن االخ كان ينتظر 

تعيني الزميل عبداللطيف الدعيج مفتيا لبيت 

التمويل!

ان�سفونا معا�سر النقاد وال نريد اكرث من 

ذلك، »ويحق اهلل احلق ويبطل الباطل ولو كره 

الكافرون«.

مبارك فهد الدويله

وتثري  التهم  لنا  تكيل  فتئت  ما  التي  الن�صاز  الل�صنة  بع�س  اأُخِر�س  ان  فاإما  بايعها..!  انا   اليوم 

ال�صبهات حولنا، اأو اأ�صمت على �صحم وحلم واأعرتف بعجزي عن املواجهة.

�صبب  عن  الف�صلي  احمد  الرائع  الربنامج  مقدم  �صاألني  العدالة  قناة  على  الخرية  مقابلتي  يف 

هذا العداء امل�صتحكم لتيار الخوان امل�صلمني يف املنطقة العربية، وبالذات يف اخلليج، ومع اين 

اجبت باخت�صار ال انني اليوم اريد ان ازيد يف بع�س التو�صيح لهذه الجابة، ومن خاللها �صيكون 

التحدي الذي ذكرته يف العنوان.
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مقاالت

حمالي الفتن .. د. يحيى الجمل !!
موؤ�سف اأن ترى وتقراأ الأحد االأ�سماء البارزة يف جمال الفقه الد�ستورى 

القانونية  والقيم  القواعد  كافة  احلائط  بعر�ض  ي�سرب  وهو  والقانونى 

امل�ستقرة يف جمال احلريات العامة وحقوق االن�سان، فقد ظهر لنا د. يحيى 

من  املراكم  �سجله  �سمن  لي�سيف  جديد  من  اجلن�سية  امل�سرى  اجلمل 

خالل  من  القانونية  والقيم  املبادىء  عن  والراجع  واالإه��دار  املتناق�سات 

ت�سريحات جديدة مع جريدة اجلريدة الكويتية، وقبل اخلو�ض فيما �سرح 

به د. اجلمل ب�سان الو�سع يف الكويت فعلى القارىء اأن يدرك خلفية الرجل 

ال�سيا�سية،  فالدكتور يحيى اجلمل من االأطراف املتعاطفة مع رجاالت نظام 

الع�سكرى  لالإنقالب  النظري  منقطع  بحما�ض  املوؤيدين  ومن  مبارك،  ح�سنى 

وموؤيدا حكم  الد�ستورية  بال�سرعية  اأطاح   الذى  الدموى يف م�سر  العلمانى 

االإن�سان  حقوق  منظمات  لتقارير  وفقًا  بارد  بدٍم  االأالف  قتل  الذى  الع�سكر 

املوؤيدين  ومن  احلريات  وعطل  ال�سجون  االأخرى يف  االأالف  واأعتقل  الدولية 

الع�سكرى  النظام  من  معينه  جلان  على  بناءًا  جاء  الذى  امل�سخ  للد�ستور 

يدر�سها  التي  العاملية  واملواثيق  الد�ستورية  املبادىء  موقفه هذا  متجاوزًا يف 

لالأالف من طلبته !!.

وعلى الرغم من حجم التناق�سات الكبرية التي هي اأكرث من اأن حت�سى 

على  ال�سوء  ت�سليط  االأهمية  من  اأنه  اإال  امل�سرى  ال�سعيد  على  مواقفه  يف 

به جلريدة  اأدىل  فيما  للدكتور اجلمل  وال�سيا�سى  القانوين  ال�سقوط  جوانب 

اجلريدة يف حوارها معه يف يوم االأثنني 3 فرباير 2014 يف ال�ساأن الكويتى 

على وجه التحديد، فالدكتور يحيى اجلمل يرى اأنه ال حاجة  لتعديل الد�ستور 

الكويتى اأو اإدخال اأي تعديالت عليه يف الوقت الراهن!! وهذا املوقف العجيب 

ملوقف  وخمالفًا  �سارخًا  تناق�سا  ميثل  اجلريدة  جريدة  يف  املن�سور  الغريب 

�سريح �سابق  لذات الرجل حيث �سرح جلريدة الراى الكويتية يف 29 دي�سمرب 

2009 باأن د�ستور الكويت بحاجة اإىل تعديل خا�سة بعد مرور 48 �سنه على 

قيامه وبروز متغريات يتطلب مراعاتها واأن التجارب الدولية باإجتاه التعديل 

والتطوير يف الد�ساتري!! وهذا التناق�ض يف املواقف يوؤكد ما ذهبنا اإليه من اأن 

الرجل ال ي�ستقر على مبداأ وال حتى يحرم عقول املتابعني والقراء اأو ال�ساحة 

زعمه  عن  اجلمل  د.  مع  احلوار  تفتق  اآخر  جانب  ومن  الكويتية،  ال�سيا�سية 

باأنه وراء ن�سيحة الكويت باالأخذ بنظام ال�سوت الواحد!! واأنه يعترب نظام 

ال�سوت الواحد قاعدة دميقراطية!؟ والتناق�ض واالإنحدار القانوين ياأتى يف 

ت�سريحه االأخري من خالل اإيهام القارىء على نحو خاطيء حلواره ب�سحة 

نظام ال�سوت الواحد املطبق يف الكويت واأنه يتوافق مع املعايري الدميقراطية 

العاملية !! علما بان دكتور القانون يعلم علم اليقني اأن نظام ال�سوت الواحد 

باإعتباره  » الدميقراطى » املطبق عامليًا قائم على معادله هو يعرفها جيدًا 

 ( اأ�سا�سها  املجال  هذا  يف  متخ�س�سًا 

�سوت واحد لناخب واحد  ملقعد واحد 

الد�ستورى  اخلبري  �سعادة  يا  ولي�ض   )

بنظام  احلال  هو  كما  مقاعد  لع�سرة 

يف  تع�سفًا  املطبق  ال��واح��د  ال�سوت 

للنظام  خمالفة  يعد  ما  وهو  الكويت 

حلقوق  �سارخ  وجت��اوز  الدميقراطى 

وموؤ�سف  حاليا،  املطبق  الواحد  ال�سوت  نظام  ماآ�سى  عن  ناهيك  الناخبني 

تبنت  حني  ال�سواب  خالفها  الكويتية  الد�ستورية  املحكمة  باأن  كذلك  القول 

ذات االأ�سا�ض يف حكٍم اأخري لها.

اأنه �ساحب الراأى والن�سيحة باالأخذ بنظام ال�سوت الواحد  اأما ب�ساأن 

يف العملية االنتخابية فهو اإقرار مبا ي�ساع يف ال�ساحة ال�سيا�سية من اأن نظام 

الدكتور  م�سرية  ظل  يف  خا�سة  اخلارج  من  م�ستورد  نظام  الواحد  ال�سوت 

على  الفرد  حكم  تعزيز  نحو  عده  مواقف  يف  جتنح  التي  ال�سيا�سية  اجلمل 

ح�ساب احلكم الدميقراطى والد�ستورى ال�سحيح.

اأما ثالثة االأثافى فهو النف�ض التحري�سى واالق�سائى الذى جاء به دكتور 

الد�ستور واالأنظمة ال�سيا�سية، فهو يحر�ض على فئة من �سرائح املجتمع الكويتى 

اإثبات!  اأو  دليل  اأى  على كالمه  يقدم  اأن  دون  امل�سالح  يعطلون  اأنهم  بحجه 

لالإنتخابات  املقاطعة  الكويتية  املعار�سة  طبيعة  ب�ساأن  ب�سريته  ويعمى  بل 

واملطالبة باالإ�سالحات والتي �سمت �سرائح وتيارات وكتل خمتلفة من األوان 

وهذا  واالق�سائية،  املتوترة  نف�سه  واالإجتماعى حلاجة يف  ال�سيا�سى  الطيف 

النف�ض املتوتر يريد اأن ي�ستورد للكويت النمط امل�سرى البولي�سى الذى يحجر 

على االآراء ويعطل احلريات العامة ويخلق فنت يف اطار املجتمعات احلية.

وعلى الدكتور اجلمل اأن يعى اأن املجتمع الكويتى على درجة من الوعى 

والعلم والفهم، وبالتايل لن تنطلى عليه اأالعيب ال�سيا�سه وعقلية التحري�ض 

واالإق�ساء التي ينتهجها هو وغريه، وليعلم اأن فى اجلعبة �سيء كثري .. وان 

عدمت عدنا!

املدنى  املجتمع  موؤ�س�سات  وكذلك  الكويت  دولة  على  فاإن  اخلتام  وفى 

يتم  الذين  واالأط��راف  االأ�سخا�ض  طبيعة  من  يتحروا  اأن  الكويتى  واالإعالم 

التعامل معهم بخ�سو�ض ال�ساأن الكويتى واحلياة ال�سيا�سة الكويتية، فال ي�سح 

اأن يتم التعامل مع من توؤكد امل�سادر اأنه حمامى للطاغية �سدام ح�سني، وال 

التعامل  مع من يدىل  بت�سريحات ويتخذ مواقف موؤيده  لالأنظمة امل�ستبده 

التعامل مع مثريى  االأحرار ومتنع احلريات، وال  وت�سجن  تقتل �سعوبها  التي 

وم�ستوردي الفنت .. اللهم اأحفظ الكويت واأهلها.

حممد الدالل
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