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القسم يعاني من صعوبة الحصول على المستحقات المالية

العيفان لـ«الشاهد»« :الحقوق» بصدد إنشاء
برنامج ماجستير متخصص في القانون الجزائي
حوار �إبراهيم الزاهي:

ق��ال رئي�س ق�سم القانون اجلزائي يف كلية احلقوق
جامعة الكويت م�شاري العيفان ان �آلية الرتقيات
اخلا�صة ب�أع�ضاء هيئة التدري�س املعمول بها يف
اجلامعة تعاين من عدة �أمور منها على �سبيل املثال
البطء وتعقيد الإجراءات،ال�سيما ان الالئحة تت�ضمن
بع�ض امل�صطلحات الغام�ضة التي حتتاج �إلى تو�ضيح

خ�صو�صا ان ت��ع��دد ال��ل��ج��ان ي����ؤدي �إل���ى ت�شابك يف
االخت�صا�صات وبطء يف �سري الإجراءات.
و�أك���د العيفان يف ح���واره م��ع «ال�����ش��اه��د» ان الق�سم
ب�صدد ان�شاء برنامج ماج�ستري متخ�ص�ص يف القانون
اجلزائي �ضمن برامج كلية الدرا�سات العليا يف جامعة
الكويت،ال�سيما ان الق�سم يعاين من بع�ض ال�صعوبات
منها على �سبيل املثال امل�ستحقات املالية و�صعوبة
احل�صول عليها وتعقيد الإج���راءات يف اجن��از االعمال

• مشاري
العيفان

املتعلقة بتطوير الق�سم.
وب�ين ان ال��ك��وي��ت بحاجة ما�سة �إل���ى تطوير بع�ض
الت�رشيعات لتتواكب مع النظم التكنولوجية منها على �سبيل
املثال قانونا الإجراءات واجلزاء اللذان �صدرا يف عام
 1960خ�صو�ص ًا ان قوانني الإجراءات مل يتم تطويرها
بال�شكل الكايف مبا ي�سهم يف تعزيز العدالة وااليجاز يف
الإج��راءات� ،أي�ضا قانون حقوق املر�ضى من القوانني
املهمة املطلوب تطويرها ،وفيما يلي ن�ص احلوار:

قاعات الدراسة الموجودة في كلية الحقوق كانت مخططة الستيعاب طلبة 1967
• بداية نريد ان نتعرف على ق�سم
القانون اجلزائي.
 ق�سم القانون اجل��زائ��ي �أحدالأق�سام الأربعة التي ت�ضمها كلية
احلقوق يف جامعة الكويت والتي
�أن�شئت يف ع��ام ،1967ال�سيما
ان الق�سم ي�ضم � 10أع�ضاء هيئة
تدري�س ،كما ان الق�سم يقوم
بتدري�س امل��ق��ررات املتعلقة
بتخ�ص�ص ال��ق��ان��ون اجلنائي
�سواء على امل�ستوى االجرائي �أو
امل�ستوى املو�ضوعي لذلك الق�سم
يطرح بالن�سبة ال��ى املقررات
نوعني من املقررات التي تدر�س
يف كلية احلقوق ومقررات تدر�س
�إلى طلبة اجلامعة� ،أما بالن�سبة
مل��ق��ررات طلبة احل��ق��وق فهناك
ثالثة مقررات �إلزامية وهي «مقرر
ق��ان��ون ج��زائ��ي الق�سم العام-
وم��ق��رر ق��ان��ون ج��زائ��ي الق�سم
اخلا�ص -ومقرر قانون الإجراءات
وامل��ح��اك��م��ات اجل��زائ��ي��ة» �أم��ا
بالن�سبة للمقررات التي تدر�س
للطلبة غري احلقوقيني فيوجد
م��ق��رران وه��م��ا م��ق��رر القانون
اجل��زائ��ي وم��ق��رر علم االج���رام
والعقاب.
• هل لديكم خطة م�ستقبلية؟
 الت�صور املبدئي هو تو�سيعنطاق تخ�ص�ص القانون اجلنائي
وه���ذا االت�����س��اع م��ن املمكن ان
يتم ع�بر ع��دة ق��ن��وات م��ن خالل
ا�ستحداث مقررات جديدة تواكب
التطور ال��ذي ط��ر�أ على النظام
القانوين يف الكويت ،بالإ�ضافة
�إل���ى م��د ال��ت��ع��اون م��ع الأق�سام
العلمية الأخ�����رى امل��وج��ودة
يف اجلامعة ومنها على �سبيل
املثال كلية الطب وق�سم الإعالم
وق�سم علم االج��ت��م��اع باعتبار
ان هناك تخ�ص�ص ًا ي�سمى بعلم
االن�سان،خ�صو�ص ًا اننا نتوجه
نحو ا�ستحداث مقررات جديدة
على هذا االمر خ�صو�صا ان الق�سم
يف �صدد ان�شاء برنامج ماج�ستري
متخ�ص�ص يف القانون اجلزائي
�ضمن برامج كلية الدرا�سات العليا
يف جامعة الكويت.
• �أي���ن كلية احل��ق��وق م��ن برنامج
الدرا�سات العليا؟
 حاليا يوجد يف كلية احلقوقبالتن�سيق مع كلية الدرا�سات
العليا اكرث من برنامج لدرجة
املاج�ستري وهناك برنامج يتعلق
بالقانون اخلا�ص والآخر يتعلق
بالقانون العام،اما بخ�صو�ص
القانون اجلنائي باعتباره يف
النظم القانونية املتبعة يتبع فرع
القانون العام لذلك يتبع برنامج
املاج�ستري اخلا�ص يف القانون
اجلنائي العام �أو يدخل حتت
م�سمى برنامج القانون العام
وحاليا الق�سم ي�سعى لإن�شاء

• تعدد اللجان

• تخفيض

وتعقيد

سن الحدث

اإلجراءات

يؤخران ترقيات

ال يتعلق

الجامعة

والتمييز

باإلدراك

أعضاء تدريس

• مشاري العيفان متحدثا ً إلى الزميل إبراهيم الزاهي

تصوير :مبارك املهلهل

• قلة األجهزة أحد أسباب عدم تطبيق القانون بحق المخالفين للبيئة
• إعادة الهيكلة الشاملة لألجهزة القائمة على الترقية واللجان ضرورة
• مجلس األمة ال يستوعب أهمية قانون البيئة
برنامج للقانون اجلنائي م�ستقل
بذاته من خالل اتباع الإجراءات
والقنوات الإجرائية التي تر�سمها
النظم واللوائح اجلامعية.
• ما �أب��رز ال�صعوبات التي يعاين
منها الق�سم يف الوقت احلايل؟
 �أبرز امل�شاكل التي تواجه الق�سمب��ال��درج��ة الأول���ى امل�ستحقات
املالية و�صعوبة احل�صول عليها
وتعقيد الإج����راءات �أو ال��دورة
امل�ستندية يف اجن���از االعمال
املتعلقة بتطوير الق�سم.
• كيف تقيم �آلية الرتقيات لأع�ضاء
هيئة التدري�س يف جامعة الكويت؟
 الآلية احلالية املوجودة تعاينمن ع��دة �أم��ور منها على �سبيل
املثال البطء وتعقيد الإجراءات
وتعدد اللجان التي تف�صل يف
مو�ضوع الرتقية خا�صة ان تعدد
اللجان ي����ؤدي �إل��ى ت�شابك يف
االخت�صا�صات والبطء يف �سري
الإج�����راءات ،وم��ن جهة �أخ��رى
الئحة الرتقيات احلالية تت�ضمن
بع�ض امل�صطلحات الغام�ضة التي
حتتاج تو�ضيح ًا والتي ال يعلمها
كثري مم��ن ي��رغ��ب��ون يف التقدم
لرتقية مبعنى ان الئحة الرتقيات
تتحدث عما ي�سمى بالأبحاث
امل�شرتكة،خا�صة اننا للأ�سف
عندما و�ضعنا ���ض��واب��ط فيها
الئحة الرتقيات ن�صت �رصاحة
على �رضورة وجود مدد زمنية لكل

اجراء من �إجراءات الرتقيات على
حدة وه��ذا القرار مل ي�صدر �إلى
وقتنا احلايل وبالتايل جتد بع�ض
طلبات الرتقيات يف�صل فيها يف
ثالثة ا�شهر وبع�ضها ت�أخذ �سنة
وهذا التباين ال�شك �أنه ال يحقق
تكاف�ؤ ًا يف الفر�ص وامل�ساواة
امام تطبيق القانون،ال�سيما ان
الئحة الرتقيات ت�سمح بكثري من
املمار�سة لل�سلطة التقديرية مبا
يجعل بع�ض الأم��ور والإج��راءات
لي�ست وا�ضحة املعامل والنقاط
بالن�سبة الى املتقدم للرتقية،
خ�صو�صا ان الالئحة حتتاج الى
ان تهدف ال��ى حتقيق م�س�ألتي
اجل��ودة يف النتائج ،مبعنى ان
تكون النتائج تعك�س الواقع
والإي��ج��از يف الإج����راءات ،وهذا
ي��دع��و �إل���ى �إع���ادة هيكلة كلية
للأجهزة القائمة على الرتقية
واللجان.
• تعاين اجلامعة من �أزم��ة الكثافة
الطالبية فكيف ا�ستوعبتم �أعداد الطلبة
الكبرية؟
 بالن�سبة �إلى ا�ستيعاب الطلبةن�ستطيع �أن ن�ستوعب ولكن على
ح�ساب جوانب اخرى منها على
�سبيل املثال �أنه بد ًال من �أن تكون
ال�شعبة فيها  40طالب ًا ن�ضطر
�إل��ى �أن ن�ضم  70طالب ًا وال�شك
ان ه��ذا �سي�ؤثر على التح�صيل
العلمي للطالب خ�صو�صا اننا

جامعة الكويت أقامت ورشة عمل

مع «مايكروسوفت» ألعضاء هيئة التدريس
حت���ت رع���اي���ة وح�ضور
م�ساعد نائب مدير اجلامعة
لنظم املعلومات والتعليم
عن بعد عمار احل�سيني نظم
مركز اخلوارزمي للتدريب
ع��ل��ى احل��ا���س��ب الآيل يف
جامعة الكويت بالتعاون
مع �رشكة مايكرو�سوفت
ور�شة عمل لتدريب �أع�ضاء
هيئة التدري�س يف جامعة
الكويت على ا�ستخدامات
تطبيق  Teamsيف العملية
التعليمية وهو تطبيق من
تطبيقات ن��ظ��ام �أوفي�س
 ،365ومت ���ش�رح ع��دة
مميزات ال�ستخدام هذا التطبيق يف ت�سهيل و�إجناح
العملية التعليمية يف اجلامعة ،ونوهت ا�ست�شاري
تكنولوجيا التعليم �إمي��ان م�شري وه��ي مدربة
معتمدة من �رشكة مايكرو�سوفت على ا�ستخدام
ميزة �أداة «  »Notebookالتي تنظم حما�رضات
واختبارات الأ�ساتذة وت�سهل عليهم عملية التوا�صل
مع طلبتهم لت�سليم الواجبات والبحوث وغريها
من اال�ستخدامات التي تطور عملهم وتوفر الوقت

• جانب من الورشة

واجلهد .ويف اخلتام ذكرت م�شري �أن امل�شاركني
ميكنهم اال�ستفادة من ال���دورات املجانية التي
تقدمها لهم �رشكة مايكرو�سوفت مع اختباراتها
بحيث تر�سل لهم �إميي ً
ال به ال�شهادة املعتمدة
من ال�رشكة خالل �ساعات قليلة بعد النجاح يف
االختبارات.
ويف اخلتام �أب��دى امل�شاركون �إعجابهم مبا مت
�رشحه خالل هذه الور�شة التدريبية.

نتعامل مع نظم مازالت يف اعداد
التجربة وامل�شكلة الأهم تتعلق
باملباين،ال�سيما ان القاعات
ال��درا���س��ي��ة امل��وج��ودة يف كلية
احلقوق كانت خمططة ال�ستيعاب
اع���داد الطلبة يف ع��ام ،1967
ون�أمل �أن يكون امل�س�ؤلون م�رشوع
اجلامعة اجلديد «ال�شدادية» قد
اخذوا يف االعتبار هذا االمر.
• كم عدد الطلبة الدار�سني يف ق�سم
القانون اجلزائي؟
 يف كلية احلقوق ال نقبل الطلبةت�أ�سي�سا على الأق�سام العلمية
ولكن نقبل الطلبة على م�ستوى
الكلية ،ال يوجد لدينا تخ�ص�ص
يف ال�شهادة اجلامعية التي ت�صدر
بالإ�ضافة ال��ى ان ع��دد الطلبة
االج��م��ايل للكلية  2800طالب
وطالبة .
• ولكن البع�ض يرى �أن �سوق العمل
ت�شبع من خريجي احلقوق؟
 اعتقد ان ال��ف��ك��رة ال ترتبطبالعدد ولكن باجلودة خ�صو�ص ًا
ان ت�شبع ال�سوق يرجع �إلى �أكرث
م��ن اع��ت��ب��ار الن كلية احلقوق
ل��ي�����س��ت وح���ده���ا ال��ت��ي تغذي
ال�سوق بالطاقة العمالية و�إمنا
الت�شبع ب�سبب ما متنحه �شهادة
احلقوق من مزايا ،خا�صة اننا
مازلنا بحاجة وال��دل��ي��ل على
ذلك ان القطاع الق�ضائي يعاين
يف الت�أخري يف نظر الق�ضايا،

بالإ�ضافة الى الفتوى والت�رشيع
واملحاماة ،ولكن من يت�صور ان
هناك ت�شبع ًا يف ال�سوق ب�سبب عدم
التوزيع التنا�سب مع �أوجه العمل
خ�صو�صا ان خريجي احلقوق ال
يعملون يف القطاع اخلا�ص وهذا
جمال قد ي�ستوعب عدد ًا كبري ًا جد ًا
من اخلريجني فاالجتاهات دائما
للطالب ان يبحث عن الكوادر
املميزة.
• ما اب��رز الت�رشيعات التي توجد
ح��اج��ة م��ا���س��ة �إل��ي��ه��ا يف ال��وق��ت
احلايل؟
 هناك ت�رشيعات كثرية ونحنبحاجة ما�سة الى تطوير لنتواكب
مع النظم التكنولوجية ،منها على
�سبيل املثال قانون الإج��راءات
واجلزاء الذي �صدر يف عام 1960
خ�صو�ص ًا ان قوانني الإجراءات مل
يتم تطويرها بال�شكل الكايف هذا
فيما يتعلق بالقوانني الإجرائية،
�أي�ضا جند ان هناك قوانني مثل
قانون حقوق املر�ضي من القوانني
املهمة املطلوب تطويرها.
• بر�أيك ما �أ�سباب تزايد معدالت
اجلرمية يف املجتمع؟
 دائ��م��ا اجل��رمي��ة ال ترتبطبالقوانني خ�صو�ص ًا ان الكل
يعتقد بان اجلرمية فقط ترتبط
بق�ضية الردع الذي يجب ان يحققه
القانون ولكن يف الدول املتقدمة
اجلرمية يتم احلد من معدالتها

بالدرجة االولى عن طريق الوعي
املجتمعي وب��ال��درج��ة الثانية
عن طريق حل اجلوانب املختلفة
من امل�شاكل التي تواجه الفرد
وقد تكون م�شاكل اجتماعية او
اقت�صادية او نف�سية وهذا االمر
يحتاج الى معاجلة متكاملة ،فال
�شك ان يف جمتمعنا عدة عوامل
مهمة منهاعدم التطبيق ال�صحيح
للقانون وعدم �إعطاء كل حق حقه
ب�سبب بع�ض القوانني التي ال
تطبق بال�شكل ال�صحيح.
• عار�ضت يف وقت �سابق تخفي�ض
�سن احل��دث يف القانون اجلديد من
 18الى  16هل مازلت عند موقفك
الراف�ض؟
 �سبب رف�����ض��ي ال��رئ��ي�����س��ي اليتعلق بق�ضية االدراك والتمييز
وامن��ا عند تعديل �سن احلدث
يجب ان يكون ذل��ك على نحو
�شامل مع نظام القانون اجلزائي
ولي�س فقط على نطاق قانون
االحداث الن كثري ًا من الن�صو�ص
يف القانون اجلزائي الكويتي
تبنى على �سن  18عاما ،وهذا
هو ال�سبب الرئي�سي الذي لفت
نظري لل�سن.
• بعد نحو عامني من قانون البيئة
اجلديد هل جنح القانون يف عالج
ال��ث��غ��رات ال��ت��ي ا�ستغلها البع�ض
لالعتداء على بيئتنا �سابقا؟
 -مما ال �شك فيه ان الغاء قانون

حماية البيئة يعترب من القوانني
ال��ت��ي ن�����ش ��أت نتيجة التطور
وبالتايل ه��و دائ��م��ا يف مرحلة
ملواجهة النواق�ص والعوائق
التي جاءت يف القوانني ال�سابقة
خا�صة ان القانون احل��ايل جيد
ل�سد الكثري من النواق�ص ولكن
يحتاج الى �إمكانات والكثري من
اللوائح وال��ق��رارات التف�صيلية
التي تو�ضح �أحكامه ،فهذا الأمر
ال�شك ب ��أي ح��ال من الأح���وال يف
خالل عامني ان يحدد مدي كفاية
القانون لتحقيقه ولكن يحتاج الى
� 10سنوات على الأقل للمعاجلة.
• على ال��رغ��م م��ن و���ص��ف البع�ض
للقانون ب��احل��ازم اال ان العدوان
ع��ل��ى ال��ب��ي��ئ��ة ال��ب��ح��ري��ة ع��ل��ى �سبيل
امل��ث��ال م����ازال ع��ر���ض � ًا م�ستمر ًا
 ...بر�أيك ما ال�سبب؟
 ال��ق��ان��ون دائ��م��ا يحتاج الى�أجهزة لتطبيقه وبالتايل دائما
ي��ك��ون اخل��ل��ل يف ع���دم كفاية
الأجهزة املعنية بتطبيق القانون
وع��ل��ى �سبيل امل��ث��ال االح��ك��ام
التي �أورده���ا ،وك��م ع��دد جهاز
�رشطة حماية البيئة جتد انهم
ال ي��ت��ج��اوزون � 70شخ�ص ًا على
م�ستوى الدولة فلذلك ه�ؤالء هم
من يقومون بال�ضبطية الق�ضائية
و�ضبط املخالفات فكيف ميكن
تطبيق القانون لهذه االعداد.
• بع�ض وزارات ال��دول��ة تتقاذف
امل�س�ؤولية �أم��ام املخلفات البيئية،
ك��ي��ف مي��ك��ن ع�ل�اج ذل���ك م��ن خالل
القانون؟
 هيئة البيئة تعاين من ناحيةامل��ي��زان��ي��ة وه���ذا ي��دل على �أن
جمل�س االم��ة ال ي�ستوعب �أهمية
هذا القانون لذلك الهيئة العامة
للبيئة ت�ستطيع ان تعقد مذكرات
تفاهم مع اجلهات احلكومية التي
ال تلتزم باال�شرتاطات وال�ضوابط
اخلا�صة يف القانون وت�ستطيع من
خالل ذلك ان متول ق�ضاياها من
خالل تلك اجلهات خا�صة انهاء
الدعم املادي.
• باملثل هناك ج��دل دائ��ر حاليا
ح��ول ج��واز �سجن ن��واب باملجل�س
على خلفية حكم اال�ستئناف اخلا�ص
بق�ضية اقتحام املجل�س؟
 احلكم ال�صادر يف هذه الق�ضيةحكم ق�ضائي واجب االحرتام ،وقد
ر�سم القانون �سبل وقنوات حمددة
لالعرتا�ض عليه وهذا االمر يكون
ام��ام اجلهات الق�ضائية الأعلى
درجة خ�صو�صا ان امل�س�ألة يف هذا
الوقت ال ميكن ان تناق�ش ما مل
ي�صدر حكم من حمكمة «التمييز»
باعتباره حكما كما يطلق عليه
فيه القول الف�صل ،ال�سيما ان
امل�س�ألة �سابقة لأوان��ه��ا لذلك
هناك م�س�ألة يف القانون الكويتي
يجب معاجلتها.

وضع آلية جديدة لضمان عدم التأخير مستقب ً
ال

«رابطة التدريس» و«مدربو الكليات» :جدول زمني
لصرف مستحقات األساتذة بسرعة

وتخريج كوادر وطنية للم�شاركة يف �سوق العمل.
بارك �أمني �رس رابطة �أع�ضاء هيئة التدريب للكليات
من جانبها ،تقدمت رابطة �أع�ضاء هيئة التدري�س للكليات
التطبيقية �صالح البلو�شي لكافة زمالئه �أع�ضاء هيئتي
التطبيقية يف الهيئة العامة للتعليم التطبيقي لزمالئها
التدري�س والتدريب الت�سوية التي متت بني �إدارة الهيئة
بالتهاين مبنا�سبة الت�سوية التي تو�صلت �إليها �إدارة
ووزارة املالية والتي من �ش�أنها متكني �إدارة الهيئة من
الهيئة مع وزارة املالية ب�ش�أن رفع احلظر املفرو�ض
�رصف امل�ستحقات املالية املت�أخرة لأع�ضاء هيئتي
على ��صرف م�ستحقات ال�ساعات ال��زائ��دة من وزارة
التدري�س والتدريب لل�ساعات الزائدة عن الن�صاب.
املالية ب�سبب خمالفات حدثت خالل فرتة �سابقة ،وبتلك
وقال البلو�شي �إن حل ق�ضية ت�أخر م�ستحقات ال�ساعات
الت�سوية فقد باتت عملية ال�رصف بعهدة �إدارة الهيئة.
الزائدة جاء ثمرة جهود رواب��ط التطبيقي جمتمعة،
كما تقدمت الرابطة بال�شكر لإدارة الهيئة وبالأخ�ص
�إ�ضافة للجهود احلثيثة التي بذلها نائب املدير العام
لنائب املدير العام لل�ش�ؤون الإدارية واملالية حجرف
لل�ش�ؤون الإدارية واملالية حجرف احلجرف و�أثمرت عن
احلجرف بتنفيذ الوعد الذي قطعه لرابطة �أع�ضاء هيئة
موافقة وزارة املالية برفع احلظر الذي كان مفرو�ضا
التدري�س بحل جميع الق�ضايا املالية لأع�ضاء هيئة
على �رصف م�ستحقات ال�ساعات الزائدة عن الن�صاب.
التدري�س ب�أقرب وقت.
وطالب البلو�شي �إدارة الهيئة باالعالن عن جدول
و�أ�شارت الهيئة الإدارية لأع�ضاء هيئة التدري�س ب�أنها
زمني حمدد لعملية ال�رصف التي ت�أخرت ملا يزيد عن
• صالح البلوشي
متفائلة بتلك الت�سوية ،وتثمن لإدارة الهيئة جهودها
عامني ،والعمل على �إمتام عملية ال�رصف بال�رسعة
املمكنة ،وو�ضع خطط جديدة لآلية ال�رصف ل�ضمان عدم تكرار هذا و�سعيها ل�رصف م�ستحقات الهيئة التدري�سية ،كما �أن الرابطة ت�أمل يف �رسعة
عملية ال�رصف وح�صول اال�ساتذة على م�ستحقاتهم املالية عن ال�ساعات
الت�أخري م�ستقبال.
وختم البلو�شي ت�رصيحه بتوجيه ال�شكر لأع�ضاء هيئتي التدري�س والتدريب اال�ضافية بال�رسعة املمكنة نظرا لت�أخر �رصفها لقرابة عامني ،و�أن يكون
بالهيئة لتحملهم كل هذا الت�أخري يف احل�صول على م�ستحقاتهم ،وا�ستمرارهم هناك جدول زمني حمدد لعملية ال�رصف ،مع �إيجاد �آلية وا�ضحة ت�ضمن عدم
يف البذل والعطاء وا�ستمرارهم يف �أداء واجبهم الوطني جتاه �أبناء الكويت ،تكرار ت�أخر �رصف امل�ستحقات تكون بديلة للآلية احلالية املعمول بها
فهم على الرغم من ت�أخر م�ستحقاتهم املالية وتراكمها �إال �أنهم ا�ستمروا يف والتي ي�شوبها الكثري من ال�سلبيات وكانت �سببا يف ت�أخر ح�صول اال�ساتذة
القيام بواجبهم على �أكمل وجه من منطلق وطني بحت لتعليم �أبناء الكويت على م�ستحقاتهم املالية.

